
 

 
 

 

 

 קול קורא

 לאספקת ארוחות צהריים  

 לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ופעוטונים 

חברת מרכזים קהילתיים ברמת עבור 

 בע"מ השרון
 
 
 

 
 

 

 

שיפורטו להלן, במסמך זה ובתוכנו, כולו או חלקו, על נספחיו, כולם או  הקול קוראמבלי לגרוע מהוראות 

  .הנ"ל בלבד לקול קוראלא יעשה שימוש לכל מטרה שהיא למעט לצורכי מענה  חלקם,

 

 .מסמך זה הינו רכושו הבלעדי של מטלס ושות', משרד עורכי דין

 

או להעביר ו/. אין להשתמש  דע אודותיולקבל מי  בלבד, על מנת שזה יוכלניתנים למציע   הקול קוראמסמכי  

לקול בין בכתב ובין באמצעי אלקטרוני שלא למטרת מענה והמידע הקשור בהם,  הקול קוראאת מסמכי 

 .הנ"ל בלבד קורא

 

 

  



 

 

 
 לקול קורא המצורפים רשימת המסמכים  

 

 עמוד שם המסמך נספח

 3 הקול קוראתנאים כללים להשתתפות ותנאי  -

 19 הסכם התקשרות -

 36 טבלת צהרונים א

 38 טופס הצעת משתתף ב

 40 הצהרת הספק ג

 43 הצהרת ניסיון ד

 45 אית אוטונומית להבטחת קיום ההצעהערבות בנק ה

 47 ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם ו

 49 תצהיר היעדר הרשעות ז

 51 תצהיר עובדים זרים ח

 53 אישור קיום ביטוחים ט

 57 כתב התחייבות למניעת העסקת עבריינים ועברייני מין י

 
 

 



 

 

   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 

 
 
 
 

 נאים כללים להשתתפות ת

 הקול קוראותנאי 
  



 

 קול קורא 

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל
 

 הקול קורא נאים כללים להשתתפות ותנאי ת
 

  ע והוראות כלליותדימ  .1

חלק הזנת ילדים בארוחת צהריים באחראי על  ("המזמין")להלן:  בע"מ חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון .1.1

 .רמת השרוןשל העיר  השיפוט  בתחום גני הילדיםו צהרונים בבתי הספרמה

(, לפי המפורט להלן )להלן:  " הקול קורא " )להלן: ארוחות צהריים אספקת ל המזמין פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות  .1.2

החודשים ספטמבר  ת המזמין בין  ו ובקייטנות המתקיימות במסגר   גני הילדים ו   הספר בצהרוני בתי  (, לילדים  "השירותים" 

 (.  "הצהרונים" להלן:  )   2023ועד אוגוסט    2022

 (. " הקול קורא "חוברת יש להגיש בהתאם למפורט להלן במסמך זה על כל צרופותיו )להלן:    לקול קוראאת ההצעות   .1.3

 :הקול קוראלהלן ריכוז המועדים בקשר עם  .1.4

 השעה  המועד הנושא

 מסמך קול קורא יוצג באתר 

  רשת מגוונים

ועד  2022יוני  7 החל מיום

המועד האחרון להגשת 

 16.6.22 הצעות

 

 15.00 2022יוני  13 מפגש מציעים 

ניתן לשלוח במייל   שאלות הבהרה 

rinatd@migvanim.com 

 

  2022ליוני  14יישלחו עד ה  הבהרהתשובות לשאלות 

 2022יוני  16 הגשת הצעות

במשרדי החברה רח 

רמהש לידי  20ארלוזרוב 

 רינת דוד

16.00 

 2022שבועיים אחרונים ביוני  סיורי מטבחים

 ועל פי תאום 

 - 

 -  2022אוגוסט  30 הקול קוראתוקף ערבות 

ולהגיש הצעותיהם בהתאם לכתוב בה. את דרישות המזמין   הקול קוראהמציעים מתבקשים לקרוא בעיון את חוברת   .1.5

( עשויים להביא לפסילת הצעה.  "ה"סטיי, שינוי או חוסר )להלן יחדיו: הזה יש למלא כלשונן, וכל סטיי קול קוראב

 זה יובהר:  ןלעניי

 .הקול קוראמהותית מתנאי  המשום סטייהמזמין אינו רשאי לאשר הצעה שיש בה  .1.5.1



 

 .  הקול קורא אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתעלם גם מסטיות שאינן מהותיות מתנאי  .1.5.2

 על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.   - גם סטיות לא מהותיות עשויות להביא לפסילת ההצעה    - קרי  

ירשה הוא למציע לתקן את סטייתו תוך   -מהותית  לא    ההחליט המזמין שלא לפסול הצעה על הסף בשל סטיי .1.5.3

מהותית ותביא לפסילת  התחשב היא לסטיי -תוך פרק הזמן האמור  הפרק זמן שיקבע. לא תוקנה הסטיי

 ההצעה. 

  



 

 :זה קול קוראמובהר בזאת, כי במסגרת  .1.6

 זה; קול קוראפי העקרונות המפורטים ב-, עלזוכה שונהלבחור  רשאיהמזמין  .1.6.1

 ;ולפצל לפי מוסדות חינוך לאספקת השירותים רשאי לבחור יותר מזוכה אחדהמזמין  .1.6.2

 .התקשרותההסכם על יחתמו עם המזמין שנבחרו  יםהזוכ .1.6.3

  ותקופת ההתקשרות הקול קורא נושא .1.7

ה'( בשבועות -ימים בשבוע )א' 5חמות באיכות גבוהה לצהרונים  אספקת ארוחות צהרייםל הנוזה  קול קורא .1.7.1

 .  הקול קוראובהתאם לאמור בחוברת והקייטנות  בהם פועלים הצהרונים 

ידי המזמין כאשר אספקת -זה תעמוד בתוקפה למן יום חתימתו על קול קוראתקופת ההתקשרות על פי  .1.7.2

ואולם    2023לאוגוסט    31  -סכם יובא לסיומו ביום ה הה.  1/9/2022זה תחל ביום    קול קוראהארוחות כמפורט ב

"תקופת חודשים )להלן:   )שני(  2למזמין תהיה הזכות להקדים את המועד האמור או לדחותו לתקופה של עד  

 (. ההתקשרות/ההסכם"

ועימם   קול קוראלמציעים שיזכו ב  הינו על התשלום אותו ישלם המזמין  הקול קוראלמען הסר ספק, מובהר,   .1.7.3

(, זאת "הסכם ההתקשרות")להלן:    הקול קוראיחתום יחידי המזמין על הסכם ההתקשרות המצ"ב לחוברת  

ובהתאם למחיר   הקול קוראתנאי ההתקשרות שבחוברת  עפ"י    ת ארוחות הצהרייםביצוע שירותי אספק  עבור

במכפלת מספר המנות מכל סוג   יבקש המזמיןמנה אשר  סוג  בעבור כל  שיצוין בהסכם ההתקשרות עם הזוכה  

בהתאם לשיעורו בעת מתן השירות למזמין. יובהר, מבלי  בצירוף מע"מ כחוקשיוזמנו ויסופקו בפועל וזאת 

ורף למחיר לפי שיעורו בעת מתן לגרוע מהאמור להלן, המחיר בהצעה הזוכה הינו ללא מע"מ, המע"מ יצ

 השרות למזמין.

 עיקרי ההתקשרות  .1.8

 זה,  קול קוראהצריכה היומית המשוערת של ארוחות הצהריים בצהרונים, נכון למועד פרסום  .1.8.1

 . להסכם זה א' בנספח כמפורט הינה 

ביצוע שירותי הינה הצעת המחיר עבור ועל יסוד התנאים הקבועים בה, ב' אשר תובא בנספח  הצעת המציע .1.8.2

 (. "הצעת המציע")להלן:  הקול קוראתנאי ההתקשרות שבחוברת עפ"י ת הארוחות לצהרונים אספק

כמות ארוחות הצהריים אשר יידרש הזוכה לספק לצהרונים תהא נגזרת של כמות המציעים אשר הצעתם  .1.8.3

לרכוש כמות ארוחות שווה מכל זוכה והדבר מותנה  מחויב וכי המזמין אינ . מובהר בזאתקול קוראתזכה ב

פי  -, עלהמזמיןידי -על הפרטני בשיקול דעתו הבלעדי, עניין זה יוסדר כבר במועד חתימת הסכם ההתקשרות

. עם זאת, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין להגדיל או להקטין את כמות זה קול קוראהחלטתו ב

תנות בהתאם לאחר חתימת הסכם ההתקשרות וזו עשויה להש  ים/ארוחות הצהריים הנרכשות מהזוכה

 הבלעדי של המזמין. ולצורך ולפי שיקול דעת

 . המזמין  על הזוכים יהיה לספק את ארוחות הצהריים החמות למספר מוקדי צהרונים, כפי שיימסרו להם ע"י .1.8.4

 פי הנחיות הרשויות המוסמכות-בתפריט מגוון ועשיר אשר ייבנה עלעל ארוחות הצהריים להיות מוגשות  .1.8.5

לפיקוח על איכות המזון החוק  ומבלי לגרוע, כפי שייקבעו מעת לעת, לרבות ובאישור תזונאית המזמין

,  לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים והתקנות 2016-, התשע"ז נכונה בצהרוניםולתזונה 

 ידי גוף מוסמך.-אחרת שתיקבע על "( וכל הוראההתקנות)להלן: " 2017-התשע"ז 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הזוכה:  .1.8.6



 

למכרז  יאולעמוד בהוראות תזונאית הרשת המצורפות כנספח  להציג חלופות לתפריט דו שבועי .1.8.6.1

 .זה

 להרכיב מנה צמחונית לילדים ספציפיים בהתאם לדרישת המזמין. .1.8.6.2

, בין אם מנה בשרית ולמנת פחמימות לילדים שהתפריט היומי אינו מתאים להםלספק חלופה ל .1.8.6.3

 .כתוצאה מרגישות לאלרגן ובין אם מכל סיבה אחרת

 .היומית מנותמכמות ה 5%- עד כ -לספק מנות ללא תוספת עלות לילדים שרגישים לגלוטן  .1.8.6.4

 וזאת על פי בקשת המזמין.  כלי נירוסטהכלים ידידותיים לסבירה, או מתכלים, לספק מנות ב .1.8.6.5

 מקמח מלא פרוסות לחם לכל מנה 2לספק תוספת לחם: מדי יום,  .1.8.6.6

ללא תוספת מהכמות המוזמנת  10%בתוספת המציעים שיזכו יידרשו לספק את מנות המזון כאמור לעיל,  .1.8.7

 תשלום. 

 תוספות נוספות   .1.8.8

  גם אספקת: תכלולנהמובהר, למען הסר כל ספק, כי אספקת ארוחות הצהריים החמות 

 ובכל הצהרון עם בתיאום ובמשקלבאריזות  ,ממרחים בשבוע לכל צהרון 4הזוכה יידרש לספק  .1.8.8.1

ידי המזמין, -. תדירות האספקה תיקבע עלהחינוךאו  /ו  הבריאות  משרדי  מהמלצת  פחות  לא  מקרה

 . הממרח ואפשרויות האחסוןבשים לב לסוג 

ידי המזמין -ידי כל צהרון מתוך רשימת ממרחים שנקבעה על -סוגי הממרחים ייקבעו על  .1.8.8.2

)ממרחי קטניות או ירקות ובכלל  ותזונאית המזמין ידי משרדי הבריאות והחינוך-והמאושרת על

ממרח  אבוקדו,, שומן בתוספת טחינה בלבד 9%טחינה עשויה מטחינה גולמית, חומוס עד זה: 

 . (ובכלל זה גבינה לבנה או ממרח גבינה, טונה וממרחים חלביים בוטנים לא מתוקים

ייקבע יחס המרכז יהא רשאי להודיע על המרת אספקת לחם ו/או ממרחים בפירות. במקרה כזה  .1.8.8.3

ההמרה בתיאום בין הצדדים ובהיעדר הסכמה בהתאם להנחיות ו/או המלצות משרדי הבריאות 

 החינוך. ו/או 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה למזמין האפשרות להזמין, בהתאם לצורך, מנות כשרות  .1.8.8.4

 . , בתמורה הנקובה בהסכםלמהדרין

לשנות את התפריט  מזמין שמורה הזכותיחידי הל –המזמין יחידי שינוי התפריט יעשה בהתאם לדרישות  .1.8.9

בהודעה אשר תימסר לזוכים לא יאוחר משעה   האמור לעיל ולהוסיף או לגרוע ממספר המנות בכל הצהרונים

 של היום הקודם.  14:00

 . בנפרד צהרוןבתפזורת לכל  ארוחות הצהריים יוגשו .1.8.10

או קור סגורות באופן הרמטי.  )טרמופורט( אספקת המזון תתבצע באמצעות מזוודות שומרות חום .1.8.11

טמפרטורת המזון הקר לא ; צלזיוסמעלות  70-טמפרטורת המזון החם בעת פתיחת המזוודות לא תפחת מ

 . מעלות צלזיוס 12; וטמפרטורת מזון קפוא לא תעלה על מינוס מעלות צלזיוס  5תעלה על 

שלמים מבודדים בעלי מכסה  המזון יובל ברכב סגור ובציוד המבטיח שמירת טמפרטורה נאותה, מיכלים

סימון הרכב להובלת המזון . הנסגר היטב המונע כניסת זיהום מכל סוג שהוא ואיבוד טמפרטורה של המזון

הציוד ו/או המיכלים יהיו מבודדים ומדופנים בפלסטיק נשלף חד פעמי או שיהיו  .1291יהיה בהתאם לתקן 

 .יתן לשטיפה המשטח עליו מובל המזון יהיה נ. ניתנים לניקוי לח



 

שעות )כאשר במהלך   4לא יעלה על  בפועל  רגע יציאת המזון ממערך הייצור בו הוכן ועד לארוחה  משך הזמן מ .1.8.12

מובהר . פרק זמן זה יישאר המזון בתנאי תברואה וטמפרטורה מתאימים, לרבות כנדרש בקול קורא זה(

לספק ארוחות שעברו תהליך הקפאה ו/או בזאת, על הארוחות להיות מבושלות מדי יום וחל איסור על הזוכה  

 .צנן' וכיו"ב-, לרבות בשיטת 'בשלארוחות אשר לא בושלו ביום האספקה

 להסכם.  4.16תבוצע בשעות הנקובות בסעיף אספקת מנות המזון  - לוחות זמנים .1.8.13

אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות עם מציע כלשהו. ההתקשרות עם  .1.8.14

ובכפוף לחתימת המזמין על הסכם המזמין זוכה או זוכים כלשהם תעשה אך ורק בכפוף להחלטת 

 מורשי חתימתו. ההתקשרות, באמצעות 

 עדיפות לחברה עם רשיון יצרן לטחינת בשר. .1.8.15

 .GMPעדיפות לחברה בעלת תקן  .1.8.16

   קול קוראמגישי ההצעות ב .2

 הבאים:  המצטבריםזה רק מציעים אשר עונים על התנאים  לקול קורארשאים להשתתף ולהגיש הצעות 

אדם פרטי אחד תושב ישראל או על ידי תאגיד משפטי אחד )חברה, עמותה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .2.1

 .   תיפסל -הצעה שלא תוגש כאמור 

 שהוא עמותה רשומה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של העמותה אצל רשם העמותות.     קול קוראמשתתף ב .2.1.1

שהוא שותפות רשומה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם  קול קוראמשתתף ב .2.1.2

 השותפויות.  

 שהוא חברה, יצרף להצעתו תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות.    קול קוראמשתתף ב .2.1.3

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם "רו/ד"כל תאגיד יש לצרף אישור עו להצעה של .2.1.4

    התאגיד.

 קול קורא לפחות ביצור ואספקה של ארוחות למוסדות חינוך, כדוגמת  שנים שלוש המציע הינו בעל ניסיון וותק של  .2.2

הילדים הנקוב בנספח א' לקול  שאינו פוחת ממס'  ילדיםמס' זה, כשבשלוש שנים האחרונות ניתן השירות לפחות ל

  קורא זה.

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד ולא של   .2.2.1

 אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש.

זה,  קול קוראלהסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד מ  ' דכנספח  לצרף הצהרה המסומנתעל המציע  .2.2.2

ובה מפורטים הפרטים באים: שם העסק שנתן שירותי ההסעדה, התקופה בה פעל העסק למתן שירותי 

 ההסעדה, שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה, גילאי קהל היעד להם ניתנו שירותי ההסעדה, כמות המנות

 שסופקו מידי יום ותקופות מתן שירותי ההסעדה בהיקפים אלה. 

 . 2022 -  2019בין השנים על המציע לצרף העתקי רישיונות לשירותי ההסעדה  .2.2.3

 ברשות המציע אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .2.3

מאחזקות השותפות או מניות המציע   50%  -העניין, המחזיקים למעלה מהשותפים בו ו/או בעלי מניותיו, לפי  המציע,   .2.4

לא הורשעו בעבר על ידי בית משפט ו/או לא תלוי ועומד נגדם כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה  ומנהלי המציע

- ם, תשנ"אמסוג של עבירת מין ו/או מתן שוחד ו/או גניבה ו/או עבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה על חוק עובדים זרי

1991 . 



 

    הקול קוראחוברת  .3

 הקול קוראמבוססות על מסמכי  תהיינה, ההצעות הקול קוראמבלי לגרוע מדרישות אחרות המפורטות בחוברת  .3.1

 והמסמכים המפורטים להלן:  הקול קוראהמצורפים לחוברת 

    .הקול קוראותנאי  קול קוראהתנאים המוקדמים להשתתפות ב .3.1.1

 הסכם ההתקשרות שבין המזמין לבין הזוכה.   .3.1.2

 מסמך "הצעת המשתתף". .3.1.3

 מסמך "הצהרת מציע".  .3.1.4

     אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .3.1.5

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.   .3.1.6

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. .3.1.7

   ;ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עויצורף  ידי תאגיד-במקרה שההצעה מוגשת על .3.1.8

פי חוק עובדים - מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או עלאישור על העדר הרשעות בגין  .3.1.9

   .1991-זרים, תשנ"א

   אישור על העדר הרשעות בעבירות מין. .3.1.10

 ת בעבירות מין לעובדים. כתב התחייבות על הוצאת אישור על העדר הרשעו .3.1.11

 תצהיר בעניין עובדים זרים .   .3.1.12

 כתבי ערבות בנקאית.  .3.1.13

   .)כתנאי להשתכללות הסכם ההתקשרות( אישור קיום ביטוחים .3.1.14

 אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היתרים ורישיונות ע"פ דין.   .3.1.15

 מסמך "פרטי איש קשר". .3.1.16

 ועיון בה הקול קוראחוברת  .4

 מסמכי הקול קורא זמינים לעיון באתר המזמין. .4.1

 עד לשלב הגשת ההצעות הקול קוראהליך  .5

 . לקול קוראקשור כל מציע יהיה רשאי לפנות בכתב, בבקשות להבהרה או בשאלות בכל ענין ה .5.1

( Pdfאו  Excel)ולא בקובץ   Wordבקובץ   rinatd@migvanim.comכתובת המייל שלהלן: לאת השאלות יש להפנות   .5.2

 ובפורמט הבא בלבד:

 השאלה  הסעיף הרלוונטי והנספח הרלוונטי  מס"ד

   

 . הקול קוראבתנאי  ע והוראות כלליותדימבפרק לעיל  1.4בסעיף כמפורט  המועד האחרון להגשת השאלות הוא .5.3



 

חובה על המציעים לוודא כי שאלה ו/או בקשת הבהרה ששלחו אכן התקבלה אצל המזמין ולדאוג לקבלת אישור   .5.4

המזמין על כך. לא תישמענה טענות בדבר אי מתן תשובה לשאלה ו/או בקשת הבהרה כאמור, ממציע שאין בידו 

 אישור של המזמין בדבר קבלתה של השאלה ו/או של בקשת ההבהרה כאמור. 

 , תשובות לשאלות ו/או בקשות הבהרה ימסרו במסמך המכיל את השאלות והתשובות יובהר .5.5

 ( באופן מרוכז כפי שיובהר להלן.  "מסמך השאלות והתשובות")להלן: 

הקול , והוא יישלח לכל מי שירכוש את מסמכי הקול קוראמסמך השאלות והתשובות יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  .5.6

 .קורא

מתבקש  -או סעיף מסעיפיו  הקול קוראמציע שסבור שמצא סתירה, שגיאה, אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של  .5.7

 המזמין, בכתב, ללא דיחוי. מנהללהודיע על כך ל

 פה או בכל דרך אחרת מלבד האמור לעיל. - למען הסר ספק, לא יהיה תוקף לבירורים ושאלות בעל .5.8

 ההצעה והגשתה     .6

 "( על גבי הטפסים המיועדים לכך.  ההצעהלהגיש את הצעתם )להלן: " קורא קולעל המשתתפים ב .6.1

 להלן.  12.2שלבי כפי שיובהר בסעיף -זה הינו תלת קול קורא .6.2

ההצעות באמצעות שתי מעטפות: המעטפה הראשונה תכלול את כל מסמכי   תוגשנה  הקול קוראלצורך יישום שלביות   .6.3

"(; המעטפה הראשונהובכלל זה את מלוא האסמכתאות הדרושות לצורך בחינת כשירות ההצעה )להלן: "   הקול קורא

 הקול קוראלמסמכי    ' בנספח    -  הכוללת את הצעת המחיר  המעטפה השנייה תכלול אך ורק את טופס הצעת המשתתף

 "(.  המעטפה השנייהן: ")להל

 20ארלוזרוב  בכתובתרינת דוד המזמין לידי נציג , במסירה אישית תוגשנהההצעות הכוללות את שתי המעטפות,  .6.4

)להלן:   הקול קוראבתנאי  ע והוראות כלליותדימלעיל בפרק  1.4המפורט בסעיף מהמועד  לא יאוחר  רמת השרון  

וזיהוי  הקול קוראכשהן סגורות ללא סימנים מזהים, למעט, סימון מס'  יימסרו(. המעטפות "מועד המסירה"

 ". 2" וזיהוי המעטפה השנייה בספרה "1המעטפה הראשונה בספרה " 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה באמצעות 

דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר מועד המסירה והכל בכפוף 

 זו. קול קוראות חוברת להורא

 מועד המסירה.שהוגשו  עד למען הסר ספק, יובהר, המזמין ידון ויבדוק רק הצעות  .6.5

 נספחי ההצעה   .7

כל עמוד של כל אחד ממסמכי , בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך וכן, על  כל נספחי ההצעהעל המציע לחתום על   .7.1

(  בעט כחול בראשי תיבות בשולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות הקול קורא)למעט מעטפת    המקוריים  הקול קורא

 המיועדים לכך. כמו כן, בהתאם לאמור, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים והאישורים הבאים:   

 הקול קוראלחוברת  ' הכנספח ומסומן  הקול קוראערבות בנקאית אוטונומית, בנוסח המצורף לחוברת  .7.1.1

המועד ותנאי הצעת המציע. תוקף הערבות עד  הקול קוראלטובת המזמין, לצורך הבטחת קיום תנאי 

"ערבות להבטחת )להלן:  הקול קוראבתנאי  ע והוראות כלליותדימבפרק לעיל  1.4המפורט בסעיף 

 (.  "הקול קורא

למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא  . , תביא לפסילת ההצעה הקול קורא אי המצאת ערבות להבטחת  .7.1.1.1

תתקבל כל חלופה לערבות זו, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי המצאת הערבות  

    ובלעדיו אין.   לקול קורא כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות    הקול קורא להבטחת  



 

, לעומת הנוסח הקול קורא טחת להב למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות  .7.1.1.2

 . , לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין גרום לפסילת הצעת המשתתףכול ויי המצ"ב

והוצאות אחרות הנובעות  הקול קורא להבטחת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות  .7.1.1.3

 .על המציע בלבדתחולנה  קול קוראמהשתתפות ב

לתקופה הנקובה להיות בתוקף  הקול קוראאחרת, על הערבות להבטחת  המזמיןכל עוד לא הודיע  .7.1.1.4

שינוי של תוקף הערבות יש לבצע אך ורק במידה והמזמין הודיע בכתב על שינוי תאריך תוקף . לעיל

 .   הערבות

 קול קוראאשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה ב הקול קוראערבות להבטחת  .7.1.1.5

חודשים   3ולא יאוחר מחלוף    קול קוראתוחזר למציע לאחר חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה ב

או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר   לקול קוראמהמועד האחרון להגשת ההצעות  

 מבין מועדים אלו.   

- עלתשוחרר לאחר חתימת ההסכם עמו  קול קוראשל מציע שזכה ב הקול קוראהערבות להבטחת  .7.1.1.6

 לביצוע ההסכם )כפי שיובהר להלן(.  ת ובכפוף להמצאת ערבות בנקאידי המזמין י

לדרוש מהמציע הארכת תוקף הערבות  המזמין, רשאי קול קוראנמסרה הודעה למציע על זכייתו ב .7.1.1.7

והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  ידו  -לתקופה שתיקבע על  הקול קוראלהבטחת  

כפי שנתבקש על ידי המזמין, רשאי המזמין   הקול קוראלא האריך מציע את תוקף הערבות להבטחת  

 לדרוש ולקבל את פירעון הערבות וזאת מבלי לפגוע בזכותו לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

ולהסכם  הקול קורא' למסמכי גוהמסומן כנספח  הקול קוראבנוסח המצורף לחוברת הצהרת ספק  .7.1.2

, לפי שיקול דעת  עלולה להביא לפסילת המשתתף. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, ההתקשרות

 המזמין.  

בר תוקף על שם המציע מאת פקיד שומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס   אישור .7.1.3

. למען הסר ספק, אי 1976- אם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"זהכנסה וחוק מס ערך מוסף, בהת

 , לפי שיקול דעת המזמין.  עלולה להביא לפסילת המשתתףהמצאת אישור זה, 

עלולה להביא לפסילת  עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה,    אישור .7.1.4

 , לפי שיקול דעת המזמין.  המשתתף

, לפי עלולה להביא לפסילת המשתתףעל ניכוי מס במקור. למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה,  אישור .7.1.5

 דעת המזמין.    שיקול

- אינו פוחת משיעור השווה ל המציע בשלוש השנים האחרונותכי מחזור ההכנסות של רו"ח המציע  הצהרת .7.1.6

במכפלת מחיר מנה סטנדרטית מוצעת )לא כולל מע"מ( כפול מס' המנות הכולל המפורט בנספח א',  1.5

 . ביחס למס' ימי הפעילותלא מחייבת המהווים אומדנה  200במכפלת 

עובדיו להבטחת    מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור   אישור .7.1.7

הרחבה. למען  זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו 

 ., לפי שיקול דעת המזמין עלולה להביא לפסילת המשתתף הסר ספק, אי המצאת אישור זה,  

קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו. וכן אישור עו"ד או רו"ח על  תעודת האגד  אישור על    -לגוף משפטי   .7.1.8

 , לפי שיקול דעת המזמין.   עלולה להביא לפסילת המשתתף, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה

 קול קורא נשוא  לפחות באספקת השירותים שנים שלוששל המלצות ואסמכתאות בכתב המעידות על ניסיון  .7.1.9

   .1.1.2022זה, כאשר תאריך ההמלצה אינו מוקדם ליום 



 

מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם הפרטי או התאגיד המשפטי המגיש את הצעה בלבד  .7.1.9.1

ספק ניסיון כקבלן משנה ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש )למען הסר  

 אינו רלוונטי(. 

ף הצהרה  מבלי לגרוע מהאישורים המפורטים הנדרשים כמפורט ברישא סעיף זה, על המציע לצר .7.1.9.2

זה, ובה מפורטים  קול קוראלהסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד מ ד' כנספח  המסומנת

הפרטים הבאים: שם העסק לו ניתנו שירותי ההסעדה, התקופה בה פעל העסק למתן שירותי 

ההסעדה, שמות הלקוחות להם נתן שירותי הסעדה,  גילאי קהל היעד להם ניתנו שירותי ההסעדה, 

 מנות שסופקו.וכמות ה

 . 2022 – 2019העתקי רישיונות לשירותי ההסעדה בין השנים  .7.1.9.3

   . תביא לפסילת המשתתףלעיל,  7.1.9למען הסר ספק, אי המצאת האסמכתאות כאמור בסעיף 

תביא למען הסר כל ספק, אי המצאת התעודה כאמור, תעודת כשרות תקפה, מטעם הרבנות בישראל.  .7.1.10

   . לפסילת המשתתף

- רישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו והחסנתו(, תשכ"א .7.1.11

   . תביא לפסילת המשתתףלמען הסר ספק, אי המצאת התעודה  כאמור, בתוקף.  9601

ולהסכם ההתקשרות  הקול קורא' למסמכי ז והמסומן כנספח  הקול קוראתצהיר בנוסח המצורף לחוברת  .7.1.12

ממניות המציע, ומנהלי המציע לא הורשעו בעבר   50%  -מציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מלפיו ה

על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה מסוג של 

למען הסר .  1991-זרים, תשנ"אפי חוק עובדים  -מתן שוחד ו/או גניבה ו/או  בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או על 

 . אי המצאת תצהיר זה תביא לפסילת המשתתף באופן מיידיספק, 

התחייבות בכתב על המצאת אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל עבור עובדיו אשר יועסקו על ידו  .7.1.13

, למען הקול קורא ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי    ' י   כנספח אספקת המזון. נוסח ההתחייבות מסומנת    לצורך

 . תביא  לפסילת המשתתף באופן מידי   הסר ספק, אי המצאת התחייבות זו,

ואשר מהווה חלק  הקול קוראלמסמכי  'חכנספח תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף  .7.1.14

למען הסר ספק, אי .  הקול קוראבלתי נפרד הימנו המאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי  

   . עלולה להביא לפסילת המשתתף, לפי שיקול דעת המזמין המצאת אישור, 

ות, עותקים של הסכם ההתקשר  2  -, כדלקמן: המציע ישלים בהקול קוראהמצורף לחוברת    הסכם התקשרות .7.1.15

יחתום על גבי כל עמוד   -  הקול קוראאת שם המציע וכתובתו )במבוא  להסכם( וכפי שהובהר לעיל לגבי נספחי  

מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי 

 ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו. 

 טופס הצעת המציע .7.1.16

למסמכי ' בכנספח תב ברור )בעט כחול( בטופס "הצעת המשתתף", המצורף על המציע למלא בכ .7.1.16.1

 ,  את הפרטים הבאים:  הקול קורא

 (."המחיר המוצע"מחיר מוצע  )להלן:  .7.1.16.1.1

 שמו המלא של המציע, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי;  .7.1.16.1.2

 חתימה מלאה כדין. .7.1.16.1.3



 

עותקים. יובהר, על יד כל תיקון במחיר המוצע,   בשנימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעת המציע תוגש   .7.1.16.2

 ככל ויידרש,  יחתום המציע בחתימה וחותמת.

המציע נדרש למלא, בצורה מלאה, את המחיר המוצע כפי שמבוקש בטופס הצעת המשתתף, בלא  .7.1.16.3

. יובהר הצעה שלא תעמוד מהמחיר המרביל דרך ציון שיעור ההנחה שכל שינוי, תוספת או גריעה, 

 בדרישה זו, תפסל.

 המפורט בטופס הצעת המשתתף מחיר ההמחיר המוצע יהיה בשקל ישראלי בלבד ולא יעלה על  .7.1.16.4

למנה לא כולל מע"מ )שיתווסף לתשלום כשיעורו ביום ביצוע התשלום(,   רבי"("המחיר המ)להלן: 

 למציע שיזכה. המזמיןאותו ישלם 

למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזאת, כי המחיר המוצע כולל ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות   .7.1.16.5

. לרבות, ההוצאות הכרוכות בביצוע  הקול קוראוההתחייבויות שעל המציע לבצע על פי חוברת 

אספקת הארוחות כולל הוצאות הדרושות לייצור, רכש, העמסה, הובלה, פריקה ומסירה  -השרות 

ת וכן, את כל ההיטלים, המסים ותשלומי החובה, למעט מס ערך מוסף ואת כל חלוקות של הארוחו

. יובהר, המציע לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר למחיר המוצע קול קוראהסיכון המפורטות ב

 שיקבע בהצעתו בטופס הצעת המציע. 

 , כאמור לעיל. הקול קוראוקבלת חוברת  קול קוראקבלה עבור דמי ההשתתפות ב .7.1.17

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי שלא לדון כלל בהצעה אשר לא צורפו אליה כל המסמכים המנויים בחוברת  .7.2

 . הקול קורא. למען הסר ספק, לא תובא לדיון הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות מהאמור במסמכי הקול קורא

 התקשרות עם הזוכים .8

אשר את ההצעות הזוכות י שהמזמיןובכפוף לכך , לאחר קול קוראהמזמין יודיע לזוכים, במכתב רשום, על הזכייה ב .8.1

המזמין יהיה רשאי לדרג את המציעים,    ל על כך הודעה בכתב."(. מציע שהצעתו לא זכתה, יקבהודעת הזכייה)להלן: "

ולפנות אליהם ככל שהתקשרות עם זוכה כלשהו לא תצלח במהלך תקופת  קול קוראלרבות אלו שלא זכו ב

 ההתקשרות.

מובהר בזאת כי יום החתימה על הסכם ההתקשרות על ידי המזמין יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה, למעט  .8.2

 רה הודעת זכייה בכתב ובמקרה זה ייחשב המועד בו הומצא המכתב למציע כמועד ההודעה לזכיין. ככל שנמס

הזוכה בלבד, צמודה למדד המחירים לצרכן לפי הנוסח  שם על הזוכים להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, על  .8.3

, לשם הבטחת התחייבויות הזוכים, כמפורט בהסכם ההתקשרות ' ו  כנספחוהמסומן  הקול קוראהמצורף לחוברת 

( ימים מקבלת הודעת הזכייה וטרם מועד השבת הערבות להבטחת 7( תוך שבעה )"ערבות להבטחת ההסכם")להלן:  

 לידיהם.  הקול קורא

 . דרישת המזמיןויוארך על פי  30.11.2023תוקף הערבות להבטחת ההסכם יהיה עד ליום  .8.4

מזמין את ה עבור להלן, במידה ומי מהמציעים, אשר קיבל הודעת זכייה, לא ימציא  9האמור בסעיף מבלי לגרוע מ  .8.5

לעיל, יהיה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לחלט   8.3הערבות להבטחת ההסכם תוך פרק הזמן האמור בסעיף  

זה לאחר. הזוכה  קול קוראשמסר אותו מציע ולהעביר את ביצוע השירותים נושאי  הקול קורא את הערבות להבטחת 

 יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד המזמין.    

( ימים מקבלת הודעת 7תוך שבעה )  אשר בחר במציע,,  מזמיןלבנוסף לאמור לעיל, המציעים שיזכו מתחייבים להמציא   .8.6

, ("אישור קיום הביטוחים")להלן:  '  טכנספח    ול קוראהקזכייה, אישור קיום ביטוחים על פי הנוסח המצורף לחוברת  

 חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו.  



 

לעניין אישור קיום הביטוחים מובהר בזאת, כי עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לאישור קיום הביטוחים,  .8.7

מזמין, על וההוראות ההסכם  הפרה מהותית ויסודית שלבין אם נעשו בגוף האישור ובין אם במכתב לוואי, תהווה 

. המציע יהיה מנוע זה לאחר  קול קורארשאי להעביר את ביצוע השירותים למזמין ע"פ    אפי שיקול דעתו הבלעדי, יה

 בעניין זה.     ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד המזמין

א הלהלן, מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם ההתקשרות, כאמור לעיל, י  9מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .8.8

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הוראות ההסכם, ערבותו לראות בו  רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי,

ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כנגד   והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה  הבנקאית תחולט לאלתר

 בעניין זה.  המזמין

( ימים מקבלת הודעת הזכייה והמזמין נתן הסכמתו 7מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים, לאחר שבעה ) .8.9

זכאי המזמין לפי שיקול דעתו, לראות בהצעת המציע  –לקבלם באחור מבלי לבטל את זכיית המציע כאמור לעיל 

 ת הזכייה כהסכם מחייב בינו לבין המציע. ובהודע

לקבלתם  לעניין זה, יובהר, למען הסר כל ספק, כי המצאת המסמכים באחור אינה מהווה ראייה להסכמת המזמין 

 יהווה הסכמה כאמור.     באחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנהל המזמין

ה שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי חוברת זו, זוכ קול קוראלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בחוברת  .8.10

, יהא המזמין רשאי לבטל את הזכייה בהודעה בכתב לזוכה, החל מהתאריך שייקבע על יד בהודעה ולרבות הקול קורא

פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין ליתן הודעה מוקדמת למציע - לאלתר, על

, יהא זכאי המזמין לבטל את המזמיןן את ההפרה וככל שלא עשה כן המציע באופן ובמועד שקבע ולאפשר לו לתק

 ההתקשרות לאלתר. יובהר, אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין. 

 חילוט ערבויות .9

הערבות להבטחת ההסכם והן    הקול קוראהערבות להבטחת  הן    –יהא רשאי לחלט את הערבויות הבנקאיות  המזמין   .9.1

 בהתאמה, חלקן או כולן, בתנאים כדלקמן:

 בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  הקול קוראהמציע נהג במהלך  .9.1.1

 כשהוא בלתי מדויק; הקול קוראהמציע מסר למזמין מידע מוטעה או מידע מהותי לצורך  .9.1.2

 ;קול קוראלאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ב לקול קוראהמציע חזר בו מההצעה שהגיש  .9.1.3

 .קול קוראזוכה שלא פעל לפי הוראות התנאים המוקדמים להתקשרות המזמין עם הזוכה הקבועות ב .9.1.4

המזמין לבין המציע, כי הסכום הנקוב בערבויות הבנקאיות מהווה פיצוי מוסכם מראש, שנקבע ביחס   מוסכם בזה בין  .9.2

 סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למזמין כתוצאה מסתברת של הפרת המציע ו/או הזוכה. 

כי ניזוק בסכום הגבוה  לפי כל דין, להוכיח המזמיןלמען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של  .9.3

 . המזמיןפי שיקול דעתו הבלעדי של -מסכום הערבות ובמקרה זה לא תהא מניעה למזמין לנקוט כל הליך, על 

ערבויות הבנקאיות, הכרוכות בהכנת ההצעה , מכל מין וסוג שהוא כולל ההוצאות עבור ההקול קוראיובהר, הוצאות   .9.4

 , תחולנה על המציעים בלבד.   קול קוראובהשתתפות ב לקול קורא

    הבהרות ושינויים .10

אינו גורע מחובת המציע לערוך בעצמו ועל חשבונו את כל הבירורים הדרושים לו לשם  קול קוראהפרוט המובהר ב .10.1

המציע, כי כל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, כי הוא  הכנת והגשת הצעתו. הגשת ההצעה מהווה הצהרה של

ערך כל בדיקה הנחוצה לו לשם הכנת ההצעה והגשתה וכי הוא לא הסתמך על מצגי המזמין בלבד. ממילא, לא תישמע 



 

ינו  , המופיע בו או שאקול קוראידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור ב-מצד מציע כל טענה בדבר טעות ו/או אי

 מופיע בו. 

בהירות -מביע המציע את הסכמותיו כי הסיכון של אי לקול קוראלמען הסר ספק, בעצם הגשת הצעתו  .10.2

ו/או בהצעה יוטל עליו וכי המחיר שהמציע נקב בהצעתו משקף גם את הסיכון  הקול קוראבמסמכי 

 האמור.

הקול , להכניס שינויים ותיקונים במסמכי לקול קורארשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות   המזמין .10.3

ובכל תנאי מתנאיו, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי  קורא

ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום ו/או בפקסימיליה,   הקול קוראנפרד מתנאי 

 ידם.      -ל לפי הפרטים שנמסרו ע

 לקול קוראזה ובכלל זה את המועד האחרון להגשת ההצעות    קול קורארשאי לדחות את המועדים הקבועים ב  המזמין .10.4

, הקול קורא"( על פי שיקול דעתו, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המועד האחרון )להלן: "

 כאמור לעיל.      

, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר הקול קוראתובא בכתב לידיעת כל מקבלי מסמכי  הודעה על דחיית המועד האחרון .10.5

 ידי המציעים.     -רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, לפי הנתונים שנמסרו על 

 ותו לא.  הקול קוראלמען הסר ספק, יובהר ויודגש, ההצעות יתבססו אך ורק על הכלול במסמכי  .10.6

אחת שלמה ומחייבת והם יפורשו באופן בו משלים כל חלק אחד את רעהו  הם יחידה הקול קוראיובהר, כל חלקי  .10.7

 והמונע סתירות כלשהן. 

 תוקף ההצעות .11

 יום מן המועד האחרון שנקבע להגשתן.  90תהינה בתוקף לתקופה של  קול קוראהצעות המשתתפים ב .11.1

ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד  , המזמין אינו מתחייב לשקול את הקול קוראמבלי לגרוע מהאמור בחוברת  .11.2

 פקיעת תוקפן.

במקרה של פניית המזמין למציעים בבקשה להארכת תוקף ההצעות לתקופה נוספת, יהיה כל מציע רשאי, לפי  .11.3

 בחירתו, להחליט האם להאריך את תוקף הצעתו או האם לא להאריכה, כאשר:

 .הקול קוראיהיה הדבר כתנאי מתנאי  -הוארך תוקף ההצעה  .11.3.1

 מציע שסרב להאריך את תוקף הצעתו, או לא הודיע למזמין על הסכמתו להארכתה כמבוקש, הצעתו תפסל.  .11.3.2

   בחינת ההצעות  .12

יובהר, אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמתם במקום הטעון מילוי ו/או עריכת  .12.1

ובין אם  הקול קוראאו נספחיו, בין אם נעשו בגוף מסמכי /ו הקול קוראכל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי 

 במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת הצעה ו/או לדחייתה על הסף.  

 שלבי, קרי:-תלת קול קוראזה הינו  קול קוראכאמור לעיל,  .12.2

תיבדקנה הכשירות המוקדמת של ההצעות באמצעות בחינת עמידת ההצעות  הקול קוראשל  - בשלב ראשון .12.2.1

 נאי הסף, לרבות המצאת המסמכים הדרושים.בת

תיפסל ולא  –מציע אשר הצעתו לא תעמוד בתנאי הסף ובדרישות המוקדמות אשר קבע המזמין 

 תעלה לשלב השני.



 

תוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת המציעים העומדים בדרישת הכשירות כפי שקבע המזמין )להלן:  

 "(.ההצעות הכשירות"

ההצעות הכשירות בלבד, בהתחשב באמינותם, ניסיונם, כישורם, מיומנותם  ן איכותתיבח  –בשלב השני  .12.2.2

ומוניטין המציעים במילוי התחייבויותיהם כלפי אחרים, בניסיון קודם של המזמין בהתקשרות עם המציעים  

לטתו אם היה כזה, ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר אותו מוצא הוא לנכון לשקול, לקראת קבלת הח  -

 בדבר ההצעות הזוכות. 

בהתאם למפורט במרכיב האיכות,  80%מציע אשר הצעתו לא תזכה לניקוד משוקלל של לפחות 

קביעת הציון תיעשה באופן פרטני  תיפסל ולא תעלה לשלב השלישי. ,להלן 12.3.1בסעיף זה ובסעיף 

 עבור כל אחד מיחידי המזמין.

העומדות בתנאי  באופן פרטני, מזמין, ביחס לתוצאתו של הליך זה היא קביעת רשימת ההצעות הכשירות

 "(.האיכותיות ההצעותהמזמין )להלן: "יחידי  והאיכות כפי שקבע

למען הבהירות ייתכן כי הצעה כלשהי תוכרז כהצעה איכותית עבור אחד מיחידי המזמין, אבל לא עבור  

 משנהו. 

 תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים בעלי ההצעות האיכותיות )מציעים שעמדות בתנאי – בשלב השלישי .12.2.3

כאמור בסעיף וההצעות האיכותיות ידורגו לפי בעל ההצעה הזולה ביותר ואילך,  השלב הראשון והשלב השני(  

 להלן.  12.3

לא ייבחנו במסגרת  –הצעות אשר לא יימנו על ההצעות הכשירות וההצעות האיכותיות, גם יחד יובהר, 

 השלב השלישי. 

מירב יהיה רשאי להחליט על בחירת ההצעה המתאימה לו ביותר, במטרה  להבטיח לעצמו את  המזמין .12.3

 עמדו בתנאים המקדמים לפי אמות המידה הבאות: היתרונות מבין המציעים אשר

יורכב   ברכיב האיכותי יהווה תנאי למעבר לשלב השלישי. הניקוד 80%מינימאלי של  איכותניקוד  .12.3.1

 מהרכיבים הבאים:

ניסיון של  הציון הכולל לאיכות(; 100%מתוך ) 40%התרשמות מניסיון הגוף המציע   .12.3.1.1

(. ניסיון 40)מתוך  30שנים יקנה ציון  5-3(, ניסיון בין 40)מתוך  20שנים יקנה ציון  3עד 

 נק'(.  40שנים יקנה את מלוא הציון בגין רכיב זה ) 5מעל 

 100%)מתוך  20% יםהקול קוראבהתאם לשיקול דעת ועדת  איכות המלצות המציע .12.3.1.2

 הציון הכולל לאיכות (;

 ע והתרשמות מהפרמטרים הבאים: ביקור במפעל המצי .12.3.1.3

 הציון הכולל לאיכות(; 100%)מתוך  20%איכות וגיוון במנה ומבחן טעימה  .12.3.1.3.1

 הציון הכולל לאיכות(. 100%)מתוך   20% –אחסון, ניקיון והיגיינה  .12.3.1.3.2

 הנקובים  המציע מתחייב להיות ערוך וזמין לביקור המזמין במפעל בין התאריכים

הפרמטרים הקבועים לעיל, ללא )לא כולל שישי ושבת( ולהצגת  לעיל 1.4בסעיף 

 0הודעה מוקדמת נוספת. במקרה של אי זמינות כאמור רשאי המזמין להעניק ציון 

 .לפרמטרים האמורים

מציון האיכות הכולל אשר להפחית  המזמיןבגין ניסיון שלילי עם המציע יהיה רשאי  .12.3.1.4

 מציון האיכות הכולל.  25%עד , 12.3.1.1-12.3.1.3פי סעיפים -ייקבע על



 

קביעת הציון ברכיב האיכות ישמש אך כתנאי לברירת המציעים העוברים לשלב השלישי. הזוכים  .12.3.2

בעל ההצעה הזולה   –יהיו מבין בעלי ההצעות האיכותיות ועל בסיס הצעת המחיר בלבד    קול קוראב

 ביותר מבין ההצעות האיכותיות ידורג במקום הראשון וכן הלאה.

  .יהיה רשאי לבחור במספר זוכיםין המזמ .12.3.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין יהא רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה,  .12.4

או בשל כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, באופן שלדעת   הקול קוראבשל חוסר התייחסות לתנאי  

 המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי.  

 צעה הגבוהה ביותר ו/או הנמוכה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, כזוכה.    המזמין אינו מתחייב לקבל את הה .12.5

ככל שיהיה צורך בכך, יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או  .12.6

הקשור מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל 

לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות. זאת על מנת לבחון את המציע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו 

 המקצועי והצעתו במסגרת שיקולי המזמין, לרבות עמידתו בתנאים המוקדמים כפי שפורטו לעיל. 

אחד מהמציעים, בטרם יקבל את הצעתו ידו לצורך כך, יהא רשאי לנהל, משא ומתן עם כל  -המזמין , או מי שיוסמך על .12.7

 ו/או תתקבל החלטה כלשהי. 

יובהר, למזמין שמורה הזכות לבוא במו"מ עם כל המציעים, לרבות השוואת הצעות מחיר שקיבל המזמין בין מציע   .12.8

 אחד, למציע שני.  

לאספקת השירותים רשאי לבחור יותר מזוכה אחד    המזמין זה,    קול קוראמובהר בזאת, למען הסר ספק, כי במסגרת   .12.9

 זה. קול קוראכפי שייקבעו במסגרת הסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה ו/או הזוכים ב

רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים בחלקים שווים או לא שווים ביניהם, לפי שיקול   המזמיןלמען הסר ספק,  .12.10

ל מקרה לא תהיה למי מהמציעים כל  המזמין, שלא לקבל אף אחת מההצעות ובככל אחד מיחידי דעתו. עוד, רשאי 

 המזמין, באשר תהיה.מי מיחידי טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתו של 

 מפגש המציעים  .13

במקום יערך מפגש מציעים  הקול קוראבתנאי  ע והוראות כלליותדימלעיל בפרק  1.4המפורט בסעיף מועד ב .13.1

אשר יכלול פגישת הבהרות עם המציעים ומפגש עם המזמין לקבלת פרטים נוספים. למען הסר  שיקבע ע"י המזמין

 השתתפות במפגש המציעים אינה חובה. ספק מובהר בזאת, כי 

המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות במפגש המציעים את כל השאלות, ההבהרות וההסברים הדרושים   .13.2

 והנחוצים להם.   

בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג  למען הסר ספק מובהר .13.3

ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות  הקול קוראשהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין 

עה ו/או דרישה ו/או טענה מכל  הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תבי

 סוג שהוא כאמור.

 תשובות המזמין לשאלות ההבהרה יינתנו אך ורק בכתב ורק תשובות אלה תחייבנה את המזמין והמציעים.   .13.4

. פרוטוקול זה ישלח לכל מי  הקול קוראבמהלך מפגש המציעים יערך פרוטוקול אשר יהווה חלק בלתי נפרד מתנאי  .13.5

 .קוראהקול שרכש את חוברת 

 

 



 

 הקול קוראביטול  .14

זו ובנוסף לכל המקרים האחרים   קול קוראמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויותיו של המזמין המובהרות בחוברת  .14.1

בכל שלב, לרבות   הקול קוראעפ"י דין, תהא למזמין הזכות לבטל את    הקול קוראבהם יהיה המזמין רשאי לבטל את  

 לאחר הודעת זכייה, בכל אחד מהמקרים כדלהלן: 

, או בהליך בחירת ההצעה שהייתה אמורה הקול קוראמצא המזמין שהתקיים פגם מהותי בהליך  .14.1.1

  להיות ההצעה הזוכה;

במקרים בהם גילה המזמין טעות, או חוסר במפרט או בתנאים המוקדמים להשתתפות לאחר  .14.1.2

  קבלת ההצעות; 

 חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי המזמין באופן המצדיק לדעת המזמין ביטול הליך ההתקשרות; .14.1.3

 ים סבורה, כי הם מצדיקים את פסילת הצעות;הקול קוראאם בכל ההצעות נפלו פגמים שוועדת  .14.1.4

 גבוה מאומדן המזמין; קול קוראהמחיר המוצע על ידי הזוכים/ הזוכה ב .14.1.5

  אם לדעת המזמין קיים חשש סביר לתכסיס מכוון, או קרטל או להדברות בין המציעים; .14.1.6

 למען הסר ספק, המזמין לא יהיה אחראי לתשלום כלשהו בקשר לביטול הזמנה בנסיבות המפורטות לעיל.  .14.2

המזמין ימצא כי נותר מציע יחיד  הקול קוראיל, אם בכל שלב משלבי מבלי לגרוע מכלליות האמור לע .14.3

משום שיתר המציעים נפסלו על הסף, תהא בידו הברירה לקבל את הצעתו של המציע הנותר או לבטל את 

 .הקול קורא

    הקול קוראבעלות על  .15

, המועברת מטלס ושות'  משרד עוה"ד, תוכנה, הנספחים לה וכל חלק ממנה הינה קניינו הרוחני של  הקול קוראחוברת   .15.1

 .קול קוראלמציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות באלה כל שימוש שלא לצורך הגשת ההצעה ב 

לכל   -בה  בעצם הגשת ההצעה מביע המציע את הסכמתו לכך שהמזמין יעשה שימוש בהצעה שהוגשה ובמידע הכלול .15.2

 צורך הקשור בפעילות המזמין. 

בכפוף להוראות כל דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים על ידו, אשר  .15.3

זה. היועצים המועסקים על ידי המזמין לא יעשו כל שימוש  לקול קוראגם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע 

 זה.    קול קוראצורכי בהצעת המציע, אלא ל

 זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך.  קול קוראכל האמור בלשון זכר ב .15.4

 

 

 

 

 

 



 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 
 

 

 

 

 התקשרות הסכם
 

  



 

 הסכם

 לשנת ______בחודש_____  _____שנערך ונחתם ביום  

 

 

 חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ :בין 

 ______________רח' 

       ( "המרכז")להלן:  

   

 מצד אחד 

         

 _______________________________ :לבין     

 ח.פ_________________________               

 רח'_________________________               

     _______________________________ 

  ("הספק")להלן:      

          

 מצד שני  

 

, לילדים בצהרוני  והסכם זה הקול קוראלקבלת הצעות לאספקת ארוחות, בהתאם לתנאי  קול קוראפרסם המרכז ו :הואיל

הקול להלן: ")בתחום השיפוט של המרכזים הקהילתיים בתי הספר, גני הילדים, פעוטונים ובקייטנות המתקיימות 

 . (", לפי העניןהשירותים"-ו "קורא

 ;קול קוראבאחת ההצעות הזוכות כידי המרכז -על והצעתו נקבעה  לקול קוראוהספק הגיש הצעתו  :והואיל

  ;והסכם זה הקול קוראוהספק הסכים לקבל על עצמו לבצע את השירותים באתם להוראות  :והואיל

ובהסכם  קול קוראעל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הקבועים בהשירותים החליט למסור לספק את ביצוע  רכזוהמ :והואיל

 זה; 

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף הפעולה   התחייבויותיהם ההדדיות, והצדדים מעוניינים להגדיר זכויותיהם, :והואיל

  ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות הסכם זה.

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן 

 הכותרות והגדרות. המבוא,  .1

   המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו. .1.1

  להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה.כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין  .1.2

הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה, למעט ככל שנמסרה הודעת זכייה בכתב המרכז  יום חתימת הסכם זה על ידי   .1.3

 ובמקרה זה ייחשב המועד בו הומצא המכתב למציע כמועד ההודעה לזכיין.  

 למונחים הבאים תהיה המשמעות המוגדרת בצידן:   .1.4

 כהגדרתו לעיל ב"הואיל" הראשון.  – "קול קורא" .1.4.1



 

 זה. קול קוראהתנאים הכלליים המפורטים ב –" הקול קורא"תנאי  .1.4.2

מבלי לגרוע מהאמור להלן, צהרוני בתי הספר, גני הילדים, פעוטונים וקייטנות המתקיימות  –"הצהרונים"  .1.4.3

ושיתעדכנו מעת לעת לפי הודעת  ' אבנספח ומפורטים של המרכז ושהינם בתחום אחריותו  המרכזבמסגרת 

 בכתב.המרכז 

הקול וכלל מסמכי  הקול קוראלהלן, לרבות הסכם זה,  2הנספחים המפורטים בסעיף  –"מסמכי ההסכם"  .1.4.4

 .קורא

 להלן.  9כהגדרתה בסעיף  –"תקופת ההסכם"  .1.4.5

שם כולל כהגדרתם לעיל בהואיל הראשון, בנוסף ומבלי לגרוע מכל האמור במסמכי ההסכם,    –"השירותים"   .1.4.6

, הוראותיו הקול קוראלביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שעל המציע לבצע על פי תנאי 

. לרבות, אספקת ארוחות לצהרונים, ייצור הארוחות, רכש, העמסה, הובלה, פריקה  הקול קוראותנאי מסמכי  

ותנאי   הקול קוראומסירה של הארוחות וכל דבר הקשור באספקת הארוחות לצהרונים ולפי הוראות מסמכי  

ה'(, -, מידי יום ביומו )בימים א'כזהמרובהתאם למועדים שנקבעו בו ולתפריטים שנבחרו על ידי  הקול קורא

אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה,   כמפורט להלן(,)  13:00  –  11:00פועלים הצהרונים, בין השעות  בימים בהם  

לפי העניין, כשהן חמות, טריות, לא מצוננות ולא מחוממות, כשרות, בטיב ובאיכות מעולים, בהתאם לאמור 

 פי שיובהר להלן. במסמכי ההסכם ועל פי הוראות כל דין כ

 נספחים להסכם.  .2

 נספח א'.  –טבלת צהרונים  .2.1

 '. בנספח  - הצעת המשתתף .2.2

 '. גנספח  -הצהרת הספק  .2.3

 .' דניסיון  -הצהרת ניסיון  .2.4

    '. הנספח   - הקול קוראנוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום תנאי  .2.5

 '. ו נספח  -נוסח כתב  ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ההסכם  .2.6

 '. זנספח   - תצהיר העדר הרשעות .2.7

 . ח' נספח  - תצהיר עובדים זרים .2.8

 '. טנספח   - אישור קיום ביטוחים .2.9

 '. ינספח  - כתב התחייבות .2.10

  הצהרות והתחייבויות הספק  .3

רשאי להתקשר עם ספק/ים נוסף/ים לאספקת השירותים וכי אין לספק זכות המרכז הספק מצהיר כי ידוע לו כי  .3.1

 .המרכזלהתקשרות בלעדית עם 

הספק מצהיר כי קרא את מסמכי ההסכם וכי ידועים וברורים לו לאישורם התנאים והדרישות שבמסמכי ההסכם  .3.2

, הידע, אדםהכי ברשותו כוח  , תנאיו ודרישותיו בקשר עם אספקת השירותים. כמו כן מצהיר הספקהמרכזוצרכי 

האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל  הרישיונות, הכלים, המיומנות, המשאבים הכספיים, הכישורים, היכולת,

או דרישת כל רשות מוסמכת וכן כי ברשותו כל האמצעים מכל סוג שהוא והכול /או הנחות ו/דין ובהתאם להוראות ו

 לשם אספקת השירותים לפי הסכם זה.



 

לרבות רישיון מתאים  ולשביעות רצונו המלא, המרכזהספק מצהיר כי אספקת השירותים תיעשה בהתאם לדרישות  .3.3

כל  בכל עת, במשך כל תקופת ההסכם והכל באופן שיבטיח שיהיו בידי הספק, לניהול עסק אשר ימשיך להיות בתוקף

    על פי הסכם זה.כז למרבהתאם להתחייבויות הספק  האמצעים הדרושים לשם ביצוע השירותים,

לבדם ובדק טרם הגשת הצעתו   הקול קורא במסגרת מסמכי  המרכז  הספק מצהיר כי לא הסתמך על הנתונים אותם מסר   .3.4

ובטרם התקשרותו בהסכם זה את כל הבדיקות והבירורים הנחוצים לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל 

הרשות תחום השיפוט של הרשות המקומית בו פועל המרכז )להלן: " לרבות סיורים ב  התחייבויותיו על פי הסכם זה, 

 המוצרים המותרים לשימוש בהכנת הארוחות וכל האישורים,  בדיקת הצהרונים להם יסופקו השירותים,  , "( המקומית 

ר והוא מוות  ו"ב, הרישיונות וההיתרים הנדרשים לכך וכן בדק את מספר הימים בשנה בהם עליו לספק את השירותים וכי 

 בקשר עם כך. המרכז או תביעה מכל סוג שהוא כלפי /או דרישה ו/בזאת על כל טענה ו 

 הספק מצהיר ומתחייב כי במסגרת ביצוע השירותים יפעל בכפוף להוראות כל דין וכל רשות מוסמכת בעניין. ובפרט  .3.5

, תקנות 1972 –ל"ב , בהתאם לתקנות רישוי עסקים )תנאים תברואתיים לעסקים לייצור מזון(, התשומבלי לגרוע

, צו הפיקוח על מצרכים 1971 –רישוי עסקים )תנאים תברואתיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם(, התשל"א 

וכל הוראת דין אחרת בדבר הכנת מזון, עיבוד מזון, טיפול במזון, קירור  1985 –ושירותים )איכות מזון( , תשי"ח 

תנאים תברואתיים, היגייניים ובריאותם ובטיחותם של  איכות, החזקתו, טריותו, מזון, הובלת מזון, טיב המזון,

 המשתמשים במנות המזון וצרכני השירותים וכן לבוש, ניקיון ובריאות העובדים וכיוצ"ב. 

כי כל פעולה הקשורה  מתחייב בזאת הספק,  מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה על כל תנאיו והוראותיו, .3.6

או היתר /או הדרושה לאספקת השירותים ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו /או הצריכה ו /או הנוגעת ו /רוכה ו או הכ /ו 

או אישור /או היתר ו /או מילוי כל תנאי אחר על פי כל דין לא תבוצע אלא רק לאחר קבלת אותו רישיון ו /או אישור ו /ו 

 או מילוי אותו תנאי. /ו 

מתחייב הספק להצטייד ברישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח  לעיל,  3.5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   .3.7

לרבות בהתאם לחוק רישוי עסקים )תנאי  1960-, תשכ"אעל מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו והחסנתו(

וכי לא יחל באספקת השירותים, אלא לאחר שיהיו ברשותו אישורים   1983 -תברואה נאותים לבתי אוכל(, התשמ"ג 

 כאמור.

 להלן.   5הספק מצהיר ומתחייב כי ברשותו כח האדם הדרוש בהתאם לאמור בסעיף  .3.8

א לחוק עבודת  33-ו   33להלן, הספק מצהיר כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים    5.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .3.9

        , תהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952-הנוער, התשי"ג 

 (. "האחראי" הספק מתחייב למנות אחראי מטעמו לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן:  .3.10

 יש בידו את האישורים כדלקמן:  הספק מצהיר כי .3.11

אישור בדבר ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(  .3.11.1

 . 1976 -תשל"ו 

 ורשה מטעם שלטונות מע"מ.  אישור עוסק מ .3.11.2

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הספק מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו   .3.11.3

להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו 

 הרחבה.  

 . 1968 –רישוי עסקים, התשכ"ח  רישיון עסק לממכר מזון ומשקאות בהתאם לחוק .3.11.4

- רישיון מאת משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסחר במזון ייצורו והחסנתו(, תשכ"א .3.11.5

1960 . 



 

הספק מתחייב, כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה,   .3.11.6

 לפי דרישתו.  -ו/או המפקח, כפי שיובהר להלן  המרכזוכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני 

בעבר על ידי  ממניותיו, ומנהליו לא הורשעו 50% -הספק מצהיר כי הוא או בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה מ .3.12

בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה מסוג של מתן שוחד ו/או  

 . 1991-גניבה ו/או בגין עבירה שיש עמה קלון ו/או עבירה לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

מניותיו, ומנהליו לא הורשעו בעבר על ידי מ 50% -הספק מצהיר כי הוא או בעלי המניות שלו המחזיקים למעלה מ .3.13

 בית משפט ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום לבית משפט, בגין ביצוע עבירת מין.    

או לחלופין תעודת רישום פלילי ממשטרת ישראל לגבי כל עובד ועובד  /תעודות יושר ו למרכזהספק מתחייב להמציא   .3.14

שעות לפני מועד תחילת העבודה. מובהר בזאת, למען   48זה עד אשר יועסק על ידו לצורך ביצוע השירותים בהסכם

הסר ספק, עובד אשר הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או הוגש נגדו, כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שיש עמה  

קלון ו/או כתב אישום לבית משפט, בגין ביצוע עבירת מין לא יועסק על ידי הספק. הפרת הוראת סעיף זה מהווה 

 מרכז אשר תביא ההסכם לידי ביטול לאלתר והספק יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד ה הפרה יסודית

 בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות כאמור. 

יובהר, הספק מתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי ההסכם ויפעל על חשבונו,   .3.15

 לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך הסכם זה.  

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם אספקת  הספק מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, .3.16

יובהר, כי במקרה שאחד מרישיונותיו ו/או היתריו של הספק לא ע"פ הסכם זה ודאג לקבלם. לעניין זה השירותים 

מיד עם התקיים אחד מהאירועים האמורים. אי חידוש   מרכז דש ו/או לא הוארך ו/או נשלל, חייב הוא להודיע על כך ל ו ח 

תקיים מי מהאירועים האמורים, יהווה הפרה ו/או אי הארכה ו/או שלילת הרישיון ו/או ההיתר ו/או אי הודעה על ה 

 יסודית של הסכם זה.

להלן נקבע על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות  7הספק מתחייב כי המחיר הנקוב בהצעתו כאמור בסעיף  .3.17

בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר   אספקת השירותים,וההוצאות שייגרמו לו עקב  

ליצור מנות המזון, הוצאת ההיתרים הנדרשים, רכישת מזון, ציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, 

 .  מרכזת ביטוח וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העלויו

עם הספק בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך הצהרותיו של  מרכזהמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות  .3.18

ד הימנו. כל ניסיון מצד הספק לחזור הספק כאמור לעיל ובמסמכי ההסכם, כהגדרתם לעיל, המהווים חלק בלתי נפר

הזכות   מרכזבו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהא ל

לבטל את הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא יהא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

 סוג שהוא בעניין זה.   ו/או תביעה ו/או דרישה מכל 

 מסירת העבודה וביצוע השירותים  .4

בהתאם   ולפעוטון הארוחות לצהרונים -את השירותים  מרכזמוסר בזה לספק והספק מתחייב בזה לספק ל מרכזה .4.1

 (. "המפקח" או מי שימונה על ידו לעניין הסכם זה )להלן: מרכזלשביעות רצון הלאמור בהסכם זה ו

מובהר בזאת למען הסר ספק כי הספק מתחייב לספק אך ורק מזון טרי אשר בושל באותו היום ולא מזון שבושל יום לפני   .4.2

  כז מר . מובהר בזאת כי אי ביצוע הוראות סעיף זה תהיה הפרה יסודית אשר בעטיה יהיה ה ועבר תהליכי הקפאה והפשרה 

 לכל צהרון )כפי שיובהר להלן(.   ₪   2,000הספק בסך  רשאי להביא הסכם זה לסיומו ו/או להטיל קנס על  

בין היתר תוך הקפדה על  ביעילות ובדייקנות, בנוחות, את השירותים, בבטיחות, מרכזלספק ל הספק מתחייב בזאת, .4.3

 ו/או המפקח.   מרכזבמסמכי ההסכם ובהתאם להוראות ה ותהשעות הקבועות לאספקת הארוחות הקבוע



 

,  בהתאם לשיקול מרכזמובהר למען הסר כל ספק כי "רשימת המוצרים המותרים לשימוש" אינה רשימה סגורה וה .4.4

 מרכז דעתו הבלעדי, יהא רשאי מפעם לפעם להוסיף ו/או לגרוע מוצרים והספק יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד ה

 תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    כל טענה ו/או 

  מרכז הגורמים המוסמכים המקצועיים האחראיים ב  הספק מתחייב להישמע להוראות המפקח, התברואן הממשלתי,  .4.5

 וכל נציג רשות מוסמכת בכל הנוגע לשמירת מצב תברואתי נאות של מנות המזון עד חלוקתן לצהרונים.     )תזונאית( 

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא ידאג לשמירת רמת ניקיון מתאימה והולמת בשלב כלשהו, החל ממועד יצור היה והספק   .4.6

יהווה  , מרכז אזי, מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת לזכות ה  מנות המזון ו/או אופן הובלתן ו/או אופן חלוקתן,

א הניקיון לאלתר. לא תיקן הספק את ההפרה הדבר הפרה יסודית של הוראות ההסכם. על הספק לתקן כל ליקוי בנוש

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע  מרכזכאמור בסעיף זה, תהיה ל

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

ארוחות צהריים חמות באיכות מעולה לצהרונים בימים א'  במסגרת השירותים, מרכזהספק מתחייב בזאת לספק ל .4.7

בהתאם למפורט בתנאי קול הקורא ותוך הקפדה ו/או מי מטעמו וכפי שיובהר להלן,    מרכזעד ה', כפי שייקבע מנהל ה

 והתקנות  2016- , התשע"זלפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרוניםחוק כל חוק לרבות על יישום הוראות 

וכל דבר חקיקה עדכני או הוראה של גורם מוסמך  2017-, התשע"ז ח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרוניםלפיקו

 .ובכלל זאת המזמין

, בתשלום כמפורט , בהתאם לצורך, מנות כשרות למהדריןמרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב לספק ל .4.8

 . בהסכם זה

, הדבר ייעשה עפ"י המחיר הנקוב מיכלים אחרים כלשהם/לספק ארוחות בחמגשיות  מרכזהיה ויידרש הספק על ידי ה .4.9

 לאספקת ארוחות צהריים בתפזורת.

במוקדים שונים כמספרם המפורט בנספח ולפעוטון על הספק יהיה לספק את ארוחות הצהריים החמות לצהרונים  .4.10

הרשות  לצהרונים נוספים הפזורים ברחבי ן ידי המרכז, לפי שיקול דעתו הבלעדי וכ-א' ובמיקומים אשר ייבחרו על

 . מרכזכפי שיימסרו לו ע"י ההמקומית 

 ספקה ישאיר נציג הספק בידי איש הצוות הנמצא בצהרון תעודת משלוח יומית לחתימת מדריך הצהרון. אבמעמד ה .4.11

ידי -ן עליהא רשאי לדרוש מהספק בכל עת, להגדיל את מספר הצהרונים להם תידרש אספקת המזו מרכזיובהר, ה .4.12

באמצעות הסכם זה,  מרכז. לצורך כך, יוודא הספק בטרם התקשרותו עם ההרשות המקומית הספק בתחום שיפוט

, כך שבמקרה בו יידרש לעשות כן, יהיו בידו מרכזכי בידיו הכלים לספק את השירותים האמורים לכלל הצהרונים ב

על   מרכזימים ממועד הודעת ה 7מאוחר מחלוף  את האמצעים לבצע את האמור לעיל באופן מיידי ובכל מקרה לא

ידי -בדבר הגדלת מספר הצהרונים להם נדרשת אספקת המזון על מרכזידי ה-כך. יובהר בנוסף, כי בהינתן הודעה על 

הספק, ייראו הצדדים את הצהרונים הנוספים כחלק בלתי נפרד מהסכם זה והסך המשולם עבור הצהרונים הנוספים  

 ם זה בלבד.יהא הסך האמור בהסכ

ו/או מי מטעמו   מרכזיהיה רשאי לדרוש אספקת מזון שונה לצהרונים השונים. מבלי לגרוע מהאמור, למנהל ה  מרכזה .4.13

שמורה הזכות לשנות את התפריט האמור ואת מספר המנות הנדרשות עפ"י הצורך באופן יומיומי בהודעה אשר 

פית המבוקשת לא תעלה על עלות המנה המקורית. ביום הקודם ובלבד שעלות המנה החלו 14:00תימסר לספק עד 

כל הגבלת שיעור  הגדלת / הקטנת המנות ובלבד שלא תעלה   לא תחולל שינוי במספר המנות היומיומי עכי יובהר 

הימים שקדמו  14-ב מרכזממספר המנות הממוצע אשר סיפק ה 25%ההגדלה, ללא אישור הספק, על שיעור של 

 להגדלה. 

, שלא מחמת טעות יתברר כי מספר המנות שסיפק הספק לצהרון כלשהו אינו מספיק לצרכי אותו צהרוןבמקרה בו  .4.14

 , מתחייב הספק לספק תוך שעה את יתר המנות שיוזמנו ממנו על ידי אותו צהרון.של הספק



 

)לרבות מנות חסרות מחמת  לעיל, הספק מתחייב לתקן כל תקלה באספקת המזון 4.14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.15

בנוסף, במידה והמזמין סיכם על ניידת שירות  מהמועד שנמסרה לו הודעה על כך. דקות 45תוך  טעות של הספק(

אין בתיקון התקלה   תאפשר פתרון מיידי של בעיות במנות השונות.    , הניידת  14.15ל    14.00שתמצא בעיר בין השעות  

 בקשר עם ההפרה, לרבות השתת קנסות על הספק. מרכזכדי לגרוע מההפרה ובכלל זאת מסמכויות ה

 לצהרוני בית הספר  13:00 – 10:30ה' בין השעות -אספקת מנות המזון לכלל צהרוני המזמין תתבצע בימים א' .4.16

בהם מתקיימת פעילות על ם  במועדי  .  13.00ל    11.30בין השעות    לצהרוני הגניםו  12:00  –  10:30השעות    ביןולפעוטון  

 . 12:30 – 11:00בין השעות אספקת מנות המזון תהא  (קייטנות)כולל   מרכזפי לוח החופשות המתפרסם ע"י ה

הקול  לתנאי  1.8.12בסעיף  לאמורובהתאם  אספקת המזון בשעות המפורטות לעילהזוכים חייבים לעמוד בזמני 

 .המשמעויות הכרוכות בכך. איחור/הקדמה באספקת המזון תהווה הפרה יסודית של ההסכם, על קורא

 ,ן לחלק ובין , בין לכל מסגרותיו אף האמור המרכז יהיה רשאי לשנות את המועדים והשעות הנקובים לעיל על

בהודעה לספק ובמקרה זה מתחייב הספק לספק את ארוחות הצהריים לפי קביעת המרכז, לרבות בהתאם לאמור 

 . הקול קוראלתנאי  1.8.12בסעיף 

לא ירכוש מאת הספק מנות מזון בימים בהם לא תתקיים פעילות בהתאם  מרכזספק כי המובהר בזאת, למען הסר  .4.17

ולוח הפעילות של המרכז )כגון: טיולים שנתיים, פעילות חוץ, ימי סיום   מרכזללוח החופשות המתפרסם ע"י ה

 . באחריות הספק להתעדכן בלוח החופשות שיתפרסם, כאמור.וכיוצ"ב(, סגרים, מגפות מוקדמים 

מובהר, כי הספק חייב לעמוד באספקת המזון בשעות המפורטות לעיל, וכל איחור/הקדמה באספקת המזון תהווה   עוד .4.18

 הפרה של ההסכם על המשמעויות הכרוכות בכך המפורטות להלן: 

 קנסות מוסכמים

י להטיל  יהיה רשא  מרכזהמעוגנות במסמכי ההסכם, ידוע לספק כי ה  מרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומיתר זכויות ה

עליו קנסות בשיעורים הקבועים להלן במקרים בהם יופרו הוראות הסכם זה על ידו בין אם באופן יסודי ובין אם לאו. 

 אלה המקרים ושיעורי הקנסות: 

 הקנס  המקרה 

 ₪   400 לכל צהרון   – ספקת המזון  א דקות ב   20איחור של עד  

 ₪   600 לכל צהרון   – ספקת המזון  א דקות ב   20איחור העולה על  

 ₪   200 לכל צהרון   – דקות מקבלת ההודעה    45ספקה תוך  א הספק לא תיקן חוסרים ב 

 ₪   200 לכל צהרון   – הספק המעיט מן המשקלים המחייבים לכל רכיב במנה  

 ₪   50 הספק לא השאיר תעודת משלוח יומית בצהרון 

בין   מרכז מניסיון/פניית מי מטעם ה דקות  5אי זמינות האחראי לכל שיחה שלא תיענה בתוך 

(  מרכז דקות מניסיון/פניית מי מטעם ה   15או שיחה שלא תיענה בתוך    14:30עד    11:00השעות  

 שלא במהלך השעות לעיל. 

50    ₪ 

 ₪    2,000 לכל צהרון   – לעיל    4.2הספק לא סיפק מזון טרי בהתאם לאמור בסעיף  

 

  



 

אינו מתחייב כי כמות המזון תישאר  מרכזלמען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מצהיר כי ידוע לו שה .4.19

קבועה במהלך כל תקופת ההתקשרות וכי ייתכנו שינויים הנובעים בין היתר משינוי במספר הילדים, שינויים בלוח  

מתכונת עבודה שונה בחודשי הקיץ בצהרונים  שביעות רצון המזמין, זוכים אחרים, החופשות בצהרונים השונים, 

יתר על ושו יבעניין זה  ויראו אותו כמ מרכזתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד ההשונים וכו' והספק יהיה מוש 

 כל טענה ו/או תביעה כאמור.

שתעסוק ותפקח על הרכבת תפריטים מאוזנים, המתאימים   מטעם המזמין,  דיאטניתלהיעזר בשירותי  הספק מתחייב   .4.20

 לילדים. 

 מרכזוך בתוספת תשלום, יאושר מראש ובכתב על ידי הלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי בהסכם זה הכר .4.21

וייחתם על ידי מורשי החתימה שלו. הספק לא יהיה זכאי לתשלום בגין ארוחות אשר יסופקו על ידו מעבר למפורט 

 מראש ובכתב. מרכזבהסכם זה, אלא אם ניתן אישור לאספקתן על ידי ה

רשאי לצמצם  מרכז, מכל מין וסוג שהוא, יהא ה, וכיו"ב(ה של מאורע בלתי צפוי )כוח עליון, שביתה, השבתהבמקר .4.22

את מספר הארוחות ללא הגבלת מספר ו/או סוג הארוחות או לבטל את ההזמנה כולה ובלבד שהודיע על כך לספק עד 

בבוקר יום האספקה והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל צמצום, ביטול או שינוי ההזמנה   07:00לשעה  

 לספק(. מרכזפרט לתשלום עבור הארוחות שסופקו על ידו בפועל )ככל שדרש ה כאמור,

 כח אדם .5

הספק יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם אספקת השירותים ולשם מילוי יתר התחייבויותיו על פי הסכם  .5.1

 "(.  כח אדם זה )להלן: "

אשר יהיו  בלבד,  21מנים וכשירים, מעל גיל  יעסיק רק עובדים מיו הספק מתחייב בזאת כי לצורך אספקת השירותים .5.2

בעלי כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ולהוראות כל רשות מוסמכת בארץ 

 מזון.  תלעבוד בייצור ו/או אספק

על כל נזק בגין כל תביעה, או קנס, או  מרכזה בהתאם לאמור לעיל, יובהר, הספק מתחייב בזאת לפצות ולשפות את .5.3

, או נגד הספק, או נגד כל מי מעובדיו ושולחיו בקשר עם העסקה של נער  מרכזדרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגד ה

ו/או נערים לצורך ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לרשת  

. הפרת סעיף זה תהווה הפרה של הסכם 1952 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33יפים בניגוד לסעעקב העסקה 

 התקשרות זה.

עבור כל עובד אשר יועסק על ידו   להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל הספק מתחייב בזאת .5.4

 באספקת מנות המזון.

ידו בביצוע השירותים במסגרת הסכם זה )להלן:  הספק מצהיר ומתחייב למלא כלפי כלל כח האדם שיועסקו על  .5.5

(, את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, לרבות הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק "העובדים"

 שתחוקק. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עובדי הספק יועסקו על ידו על בסיס קבוע, כשכירים והספק יישא לבדו בכל התשלומים  .5.6

ם בהעסקתם, לרבות: שכר, תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב. כמו כן, מבלי לגרוע מכלליות סעיף  הכרוכי

.  1987-הספק מתחייב לשלם לכלל עובדיו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק שכר המינימום, התשמ"ז  5.5

הזכות  מרכזמובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה ל

ע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או  לבטל הסכם זה לאלתר והספק לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנו

 תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  



 

הספק מצהיר ומתחייב לכך שלצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה, ישתמש בכלים, בחומרים ובמכשירים  .5.7

וחות המיועדים והדרושים לביצוע המלא והתקין של השירותים על פי כל דין וכי ידאג להנהגת שיטות עבודה בט

 ותנאים לשמירת בריאות העובדים כנדרש לפי כללי הבטיחות החלים על פי כל דין. 

 כי לא יעסיק כל עובד ביצור ו/או אספקת מנות המזון אלא אם יש בידו תעודה רפואית, הספק מצהיר ומתחייב בזאת, .5.8

 תקפה המעידה על כשירותו אותה יציג למפקח בהתאם לדרישתו מפעם לפעם, ולעניין זה: 

או את עבודת העובד /יפסיק הספק את עבודתו ו או עובד נמצא בלתי כשיר רפואית כאמור,/יה והספק וה .5.8.1

 לאלתר וידאג כי עובד אחר יופעל תחתיו.  

להביא הסכם זה לידי  מרכזרשאי ה או לא הפסיק את עבודתו כאמור,/לא המציא הספק תעודה רפואית ו .5.8.2

מרכז  יה מושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה כנגד הימים מראש. והספק יה 7גמר בהודעה של שבעה 

 שויתר על כל טענה ו/או תביעה כאמור.     בעניין זה  ויראו אותו כמו

ו/או למפקח מטעמו תעמוד הזכות, בכל עת, להורות לספק להחליף עובד מעובדיו העוסק באספקת השירותים   מרכזל .5.9

 .  מרכזלעדי של ה, בשל אי התאמה, וזאת על פי שיקול דעתו הבמרכזל

 העובדים ונהלי עבודה כלליים  .5.10

או /או מי שפועל או יפעל בשמו ו /הוא וכל אחד מעובדיו ו  מאשר ומתחייב בזאת כי בכל עת,  הספק מצהיר,  .5.10.1

נקייה ומסודרת כמקובל במקום ציבורי מכובד, וינהגו  או עבורו יהיו לבושים בתלבושת הולמת, /מטעמו ו 

 במהלך ובעת כל שעות הפעלתו. בדי הצהרונים ו/או ילדי הצהרונים באדיבות ובסבלנות לכל עו 

(, "האחראי")להלן:  מרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ימנה נציג, אחראי, מטעמו ששמו יועבר ל .5.10.2

על מנת   מרכזהאחראי יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או מכשיר קשר ו/או איתורית וישמש כאיש קשר מול ה

 שניתן יהיה להשיגו בכל עת. 

הספק מתחייב בזה להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו לצהרונים להם מסופקים השירותים ולהנחות את  .5.10.3

 עובדיו לצמצם את ההפרעות בעת אספקת הארוחות, ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים במקומות אלו. 

 נהגים  .5.10.4

נהגים הינם כשירים ומיומנים לביצוע ההובלה והחלוקה הספק מצהיר כי כל העובדים המשמשים כ  .5.10.4.1

וכי הרכבים  , ( "הנהגים" וכי יהיו בידיהם רישיונות מתאימים ותקפים בכל תקופת ההסכם )להלן: 

בהם ישתמש לצורך הובלה יהיו סגורים, ממוזגים, בעלי רישיונות רכב תקפים, מבוטחים ובעלי רישיון 

 תקף להובלת מזון מטעם משרד הבריאות וזאת בכל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה.

בושים הספק מתחייב לצייד את נהגיו במכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי על מנת למנוע תקלות או שי  .5.10.4.2

 . מרכז על כל תקלה או שיבוש כאמור יודיע הספק מיד לנציג ה   - בעת חלוקת הארוחות. לעניין זה  

 אי קיום יחסי עובד ומעביד  .5.11

ואין באמור בהסכם  קבלן עצמאי, -  מרכזכי היחסים בין הצדדים הינם יחסי   מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, .5.11.1

  או הפועל עבורו./או כל אדם אחר מטעמו ו/לבין הספק ו  מרכזזה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד כלשהם בין ה

או מועסקי הספק והם יהיו /ם של עובדי וסיקלא יהיה מע מרכזכי ה למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, .5.11.2

   עובדיו של הספק בלבד.

 מעסיקבות שחובה או ח או מועסקיו בגין כל אחריות,/הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו .5.11.3

 בתשלומים לביטוח לאומי, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו. לרבות,

 שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,



 

, תשלומים כלשהם בגין  1963 -ג"תשכ צויי פיטורים,י, פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פ1958 -ח "תשי

, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות 1951  -א   "תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"חופשה שנתית או עפ

הסדר קיבוצי וצו   הסכם, על פי כל דין, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, ביטוח כלשהן,

     הרחבה.

 כאמור, יחויב בתשלום,  מרכזבמידה וה מיד עם דרישתו הראשונה, ,רכזמהספק מתחייב לפצות ולשפות את ה .5.11.4

, מיד עם דרישתו הראשונה, כל סכום מרכזאו למועסקיו. כן מתחייב הספק לשלם ל/או לעובדיו ו/לספק ו

 מרכזמעביד בין ה-, נוכח קיומה של דרישה ו/או תביעה אשר עניינן בקיום יחסי עובד מרכזהנדרש מאת ה

  די הספק, לרבות שכר טרחת עו"ד.לבין מי מעוב

 פיקוח וביקורת .6

עניין   מרכזרואה בשירות המוענק על ידי הספק שרות מרכזי וחשוב, וכי יש ל מרכזהספק מצהיר, כי ידוע לו, כי ה  .6.1

מובהק להבטיח, כי השירותים המסופקים לילדי הצהרונים על ידי הספק הינם ברמה מעולה, וכי טיב המזון ואיכותו 

 ועמידת הספק בלוחות הזמנים מהווה תנאי מהותי ויסודי של הסכם זה. 

שר יבדוק, בכל יפעיל פיקוח שוטף באמצעות מפקח אשר ימונה מטעמו וא מרכזמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה .6.2

התנאים  בדיקת תקינות הכלים והציוד בהם הוא משתמש, לרבות י הספק,"עת, את אופן אספקת השירותים ע

כשירות העובדים, אופן לבושם והתנהגותם, עמידת מנות המזון  התברואתיים, תהליכי היצור, אופן אחסון הארוחות,

לאספקת מנות המזון עפ"י המפורט בהסכם ונספחיו. בדרישות הסכם זה ונספחיו ועמידת הספק בלוחות הזמנים 

מלבד האמור לעיל יהיה המפקח רשאי לבדוק, בכל עת, את הרישיונות, ההיתרים והאישורים, לרבות אישור משרד 

 הבריאות ותעודת כשרות וכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים אספקת השירותים לפי הסכם זה. 

 לתר אחר כל הוראה של המפקח בכל הנוגע לאספקת השירותים.  הספק מתחייב בזאת למלא לא  .6.3

המפקח יהא מוסמך לבקר בצהרונים בכל זמן נתון, לבדוק ולפקח על כמות המזון המוגש, הציוד ממנו מוגשים מנות  .6.4

 המזון, איכות המזון ורמתו, הכל לפי הוראות ההסכם ונספחיו.  

 ח בכתב והוא יהיה חייב לתקנם מהר ככל האפשר. לספק ע"י המפק מרכזעל ליקויים שימצאו ידווח ה .6.5

כי כמותם ו/או איכותם של מוצרי המזון, החומרים, הציוד, האריזות, הכלים    מרכזקבע המפקח ו/או תזונאי מטעם ה .6.6

ו/או כל אמצעי אחר בו משתמש הספק, ו/או הסידורים הכרוכים במתן השירותים לפי הסכם זה, לפי העניין, אינם 

ביעתו סופית ומוחלטת והספק לא ישתמש במוצרי המזון, החומרים, הציוד, האריזות, הכלים ו/או תקינים, תהא ק

באמצעים האחרים כאמור ולא יפעיל את הסידורים שנפסלו, מבלי שדרישה זו תהווה עילה לתביעה ו/או לתשלום  

 כלשהו. 

רשאי   מרכזלתנאי הסכם זה, יהא המבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה, קבע המפקח כי הארוחות אינן מתאימות   .6.7

לסרב לקבל את הארוחות ולקבל את כל התשלומים ששולמו לספק עד לאותו מועד בגין אותה הזמנה בתוספת ריבית 

בשיעור ריבית הפיגורים החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, שתחושב מהמועד בו שולמו הכספים 

את החלפת הארוחות שסופקו, אם סופקו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.   לספק ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש

 לדרוש את החלפת הארוחות יחליף הספק את הארוחות תוך שעה מהמועד שנדרש לכך. מרכזהחליט ה

. לא עשה כן הספק, יהיה יובהר, ליקויים שיימצאו בתחום הבטיחות והמזון יתוקנו על ידי הספק מיד וללא כל דיחוי  .6.8

 .  4.18המפקח רשאי לקנוס את הספק בהתאם למפורט בטבלת הקנסות המפורטת לעיל בסעיף  

מו לבדיקת איכות המזון ועמידה בדרישות אותן קובע משרד המפקח יהיה רשאי לבצע מעת לעת בדיקות יזומות מטע .6.9

 הבריאות, ללא מסירת התראה מוקדמת לספק.



 

המפקח רשאי לקחת מעת לעת דוגמאות של הארוחות לבדיקות מיקרוביולוגיות  יהא מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .6.10

 על חשבון הספק.ובדיקות משקל של כל אחד ממרכיבי הארוחה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות, 

כמו כן, רשאי המפקח ו/או מי מטעמו לבצע ביקורות פתע במטבחי הספק על מנת לצפות באופן ייצור המזון, החסנתו  .6.11

 והובלתו. 

 בעת ביצוע הביקורת. מרכז, המפקח ונציגי המרכזהספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ה .6.12

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי המפקח לא יהא רשאי לשחרר או לפטור את הספק מחובה כל שהיא מחובותיו  .6.13

 המוטלות עליו על פי ההסכם ונספחיו.  

 בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, למפקח יהיו הסמכויות הבאות: .6.14

 קול דעתו.   להורות על ביצוע שינויים בהרכב התפריט ע"י הודעה מראש ובכתב לפי שי .6.14.1

לדרוש מהספק, בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, את החלפתו/ם של נהג ו/או כל עובד אחר של הספק  .6.14.2

 והספק מתחייב למלא אחר דרישתו לאלתר.

 . מרכזכל הוראה בכתב שתינתן ע"י המפקח לספק בתחום סמכויותיו דינה כדין הוראה שניתנה על ידי ה .6.15

 למפקח על כל אירוע חריג, מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך אספקת הארוחות.    ו/או מרכזהספק מתחייב לדווח ל .6.16

למען הסר ספק, הפיקוח על ידי המפקח לא משחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ומאחריותו בעד טיב  .6.17

נוגע  החומרים או טיב השירותים בהתאם להסכם זה וביקורת המפקח אינה מקטינה מאחריותו של הספק בכל ה

 לאספקת השירותים.

 התמורה לספק .7

)והנקוב להלן( בעבור   "הצעת המשתתף" לספק את המחיר הנקוב ב   מרכזבעד ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה ישלם ה  .7.1

מנה אשר תזמין הרשת במכפלת מספר המנות מכל סוג שהוזמן וסופק בפועל במהלך החודש וזאת בצירוף מע"מ כחוק  

 (. "התמורה" )להלן:  

 ₪  _ 11.50_   - מחיר מירבי למנה סטנדרטית לגן ילדים  

 ₪   11.50_   –מחיר מירבי למנה סטנדרטית לבית ספר  

 על המחיר המירבי(.הינו מחיר המנה שנקב המציע בהצעתו )שאינה עולה  אשר יצוין לעיל,  מחיר המנה  )למען הסר ספק,  

 יובהר, המע"מ יתווסף לתמורה בהתאם לשיעורו ביום התשלום.  .7.2

למען הסר ספק, התמורה כאמור לעיל, הינה עבור כלל הביצוע של כל השירותים וכל ההתחייבויות שעל הספק לבצע   .7.3

 והספק לא יהיה זכאי לכל תשלום או החזר הוצאה כלשהם מעבר לתשלום הנקוב לעיל. על פי הסכם זה 

תשלום התמורה הנדרשת על ידי הספק, מותנה בהצגת תעודות משלוח יומיות חתומות על ידי הצהרון  הצורך את  .7.4

לה במהלך  ו/או המפקח לשינוי כמות המנות המוזמנות, ככל שהיו שינויים כא מרכזהארוחות וכן הודעות מצד ה

 החודש. 

את התמורה כראות עיניו   מרכזהיה והספק לא הצליח לָגּבות את דרישותיו הכספיות במסמכים כאמור לעיל, יקבע ה .7.5

 עפ"י הנתונים המצויים בידיו. 

 רשאי לקזז מן התמורה כל סכום המהווה קנס ו/או פיצויים מוסכמים בגין הפרת התחייבויות הספק.   מרכז ה  .7.6

 אופן תשלום התמורה .7.7

 בלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן יוצג אופן תשלום התמורה: מ



 

לכל חודש, חשבון מפורט בשלושה עותקים, בהתאם  5-1-לתשלום מידי חודש בין ה  מרכזהספק יגיש ל .7.7.1

ו/או מי מטעמו, בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף   מרכזלדוגמא שתומצא לו על ידי המפקח ו/או ה

 (. "החשבון לתשלום"בצרוף פירוט של השירותים שבוצעו על ידו בפועל בחודש החולף )להלן:  

ימים ממועד הגשתו.    7או מי מטעמו יבדוק את החשבון ויאשרוהו לתשלום, במלואו או בחלקו, תוך  ו/  מרכזה .7.7.2

ו/או מי מטעמו רשאי להפחית מהחשבון סכומים, לפי שיקול דעתו הבלעדי בגין שירותים שלא בוצעו   מרכזה

סיבה אחרת )להלן:    ו/או מי מטעמו ובין מכל  מרכזבפועל ו/או בוצעו חלקית, בין בשל הוראת המפקח ו/או ה

(. עם קבלת הספק את אישור התשלום, יגיש הספק חשבונית מס מקורית לתשלום בהתאם "אישור לתשלום" 

 לסכום באישור התשלום. 

לאותו חודש ותאושר על   5בסוף החודש השוטף במידה ודרישת התשלום תוגש עד ה   התמורה תשולם לספק  .7.7.3

 בהתאם לאמור לעיל. ידי המזמין 

 .מרכז, חשבונית לא מאושרת תעוכב עד לבירורה ללא כל חבות נוספת מצד היובהר בזאת .7.7.4

למען הסר ספק, התמורה לתקופת שנת ההתקשרות הראשונה הינה קבועה, מוחלטת וסופית ולא יתווספו לה כל  .7.8

 תוספת מכל מין וסוג, למעט מע"מ כפי שהובהר לעיל. 

 יובהר, במהלך תקופת ההסכם לא יתבצע כל עדכון של גובה התמורה.  .7.9

מובהר בזאת מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כי ידוע לספק כי לא יהיה זכאי לכל תמורה במקרים בהם לא יתקיימו  .7.10

 שביתות ומכל סיבה שהיא. לימודים בצהרונים בשל חופשות חגים וקיץ, כוח עליון, מלחמות,

  אחריות וביטוח .8

מרכז ו/או לרכוש ה מרכזיהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם ל הספק .8.1

ובין של הספק ו/או לכל ילדי ועובדי   מרכזו/או לכל צד שלישי כלשהו ו/או לכל עובד בין של הלרשות המקומית  ו/או

עשה או מחדל מצד הספק, הנובע בין במישרין ובין  הצהרונים ובכלל כלפי כל מי שעלול להיפגע מהספק, כתוצאה ממ

ידו, בין במהלך אספקת מנות המזון ובין לאחר -בעקיפין, מאספקת מנות המזון או בקשר לאיכות המזון המסופק על 

 מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או מי מטעמו.   

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד  מרכזו/או ה הרשות המקומיתיהיה אחראי כלפי  הספק לבדו .8.2

ו/או למי ממשתתפי הצהרונים ו/או  וו/או למי מטעמ וו/או לעובדי מרכזו/או ל לרשות המקומיתהעלולים להיגרם 

בדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה לצד שלישי כלשהו ו/או לעובדי הספק ו/או לקבלני משנה מטעם הספק ו/או לעו

ממעשה ו/או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שלו ו/או מי מטעמו של הספק 

נושא ההסכם ו/או ההכנות הדרושות  המזון, בקשר עם אספקת מנות המזוןהנוטלים חלק בייצור ו/או אספקת מנות 

 ידו.   -ופק עללאספקת המזון ו/או לאיכות המזון המס

לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או  מרכזו/או ה  הרשות המקומיתהספק לבדו יהיה אחראי כלפי   .8.3

 (.  "הנזקים"שהובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לצורך אספקת המזון והשירותים )להלן: 

לתקן על חשבונו כל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם מאספקת  הרשות המקומיתו/או  מרכזהספק יהא אחראי כלפי ה .8.4

לתקן את הנזק, לאחר שהספק לא  מרכזו/או ה הרשות המקומיתהשירותים. יובהר, אין באמור כדי לגרוע מזכות 

 עשה כך, ולחייבו בתשלום הוצאותיה.   

, פי הדין - הסכם זה ו/או עלפי -מאחריות לנזקים שהם באחריותו על  מרכזו/או ה הרשות המקומיתהספק פוטר את  .8.5

. ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק מתחייב לקבל למעט אם הרשות המקומית ו/או המרכז גרמו לנזק בזדון

את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין והרשויות המוסמכות לייצור ו/או אחסון 



 

יהיה אחראי לבדו לשאת בכל העלויות הכרוכות בכך, ובתשלום בגין כל  ו/או הובלה ו/או אספקת מנות המזון, ו

 הנזקים מכל סוג שהוא אשר ינבעו כתוצאה מהפרת התחייבות זו.  

על כל נזק בגין כל תביעה, או דרישה, בכל  מרכזו/או ה הרשות המקומיתהספק מתחייב בזאת לפצות ולשפות את  .8.6

, בקשר עם הסכם זה, לרבות ההוצאות הםושולחי הם, שלוחי הםיאו נגד כל מי מעובדם עילה שהיא שתוגש נגד

 עקב כך.    לעירייהו/או  מרכזהמשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם ל

הואיל והספק משמש כספק עצמאי לאספקת מנות המזון, הוא יהיה אחראי, באופן מוחלט ובלעדי לגבי איכות מנות  .8.7

 סכם זה.המזון המסופק על ידו במסגרת ה

הואיל והספק משמש כספק עצמאי לאספקת השירותים, הוא יהיה אחראי, באופן מוחלט ובלעדי, כלפי  עובדיו וכל  .8.8

מי שעוסק מטעמו בייצור ו/או אחסנה ו/או הובלה ו/או אספקת מנות המזון, לרבות בגין מוות, נזק גופני, מום ונזק  

צאה מתאונה שאירעה בעת העבודה או בקשר אליה או בדרך רכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתו

 לעבודה וממנה.  

הספק מתחייב לתקן, להשלים ולהשיב כל נזק ו/או אובדן, שנגרמו כאמור בסעיפים לעיל, מיד לאחר התרחשותם.   .8.9

קדם, לתקן את הנזק, לאחר שהספק לא עשה כן בה מרכזו/או ה הרשות המקומיתיובהר, אין בכך כדי לגרוע מזכות 

 ולחייבו בתשלום הוצאותיהם.  

ימים מיום הנזק או הקילקול, יחייב את הספק  7מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אי תיקון נזקים כאמור לעיל, תוך  .8.10

עבור כל יום החל מהיום השמיני   ש"ח 1,000בסך פיצויים קבועים ומוסכמים  מרכזו/או ה  לרשות המקומיתלשלם 

 על פי הסכם זה ועל פי כל דין.   מרכז( וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה ל8)

להסכם זה, כולה או מקצתה,  12יהיה רשאי לממש את הערבות, כפירוטה בסעיף  מרכזמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה .8.11

 לתיקון הנזקים.   

הרשות  אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הספק יוצא צו מאת בית המשפט, יהיה הספק אחראי לפצות את   .8.12

את כל הדרוש  על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הספק לעשות מרכזו/או ה המקומית

 הרשות המקומיתזו כדי להטיל חובה כלשהי על  . יובהר, אין בהוראה  ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת הצו

 לפצות את הספק בגין הצו כאמור, או בגין כל עיכוב שיחול בעבודות בעקבותיו.   מרכזו/או ה

, מכל אחריות לכל  יהםו/או כל אדם הנמצא בשרות ם ו/או עובדיה הרשות המקומיתו/או  מרכזהספק פוטר את ה .8.13

 מרכז . הספק ישפה את הלמעט אם הרשות המקומית ו/או המרכז גרמו לנזק בזדוןאובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, 

בהסכם , בגין נזק או אובדן להם אחראי הספק כאמור  ו לשלם, או ששילמ  וחויביעל כל סכום ש  הרשות המקומיתו/או  

בהן בקשר לחיוב כאמור. בנוסף, הספק ישפה    וישאיפי כל דין, לרבות בגין ההוצאות המשפטיות השונות שו/או על  זה  

עקב שגיאה או רשלנות מקצועית של הספק  םבגין כל נזק שיגרם לה הרשות המקומיתו/או  מרכזו/או יפצה את ה

חומרים ו/או מוצרים ו/או אביזרים ו/או של מי מעובדיו ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש ב

 מרכז לקויים. יובהר, אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת ההסכם. ה

 יודיע לספק על תביעה ו/או על דרישה כאמור לעיל ותינתן לו אפשרות להתגונן מפניה.  

 מרכזל פי כל דין, מתחייב הספק לבטח את עצמו ואת המבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או ע .8.14

יצור מנות המזון ו/או  -, על חשבונו הוא, בפני כל נזק שיגרם כתוצאה מאספקת השירותים והרשות המקומית

אחסנתם ו/או הובלתם ו/או אספקתם, בהתאם לשיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים 

( "טופס האישור על קיום ביטוחים"להסכם זה )להלן:  ' טבנספח ביטוחים המצורף  בטופס האישור על קיום

 ובהתאם לכך:   

ולעשות כל פעולה,  הקשורות בהסכם זה הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח  .8.14.1

 הצורך.    הביטוח בעתלסייע במימוש פוליסות כדי  הרשות המקומיתו/או  מרכזידי ה-אשר יידרש לעשותה על 



 

לא יהוו  מרכזעריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישור על קיום ביטוחים ל .8.14.2

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך  מרכזאישור כלשהו מה

 דין.         פי כל-פי הסכם זה או על -כדי לצמצם את אחריותו של הספק על

הספק לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים כאמור בטופס האישור על קיום ביטוחים וכן יישא בדמי  .8.14.3

 ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח במקרה נזק.     

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים מטעמו,  .8.14.4

ת קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים לרבו

בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.     

, יהיה הספק הרשות המקומיתו/או  מרכזאת זכויות ה הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע .8.14.5

על כל  הרשות המקומיתו/או  מרכזאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.    

כראות עיניו על  הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והספק רשאי לבצע ביטוחים נוספים  .8.14.6

 מנת לכסות את אחריותו, כאמור לעיל.    

, לשלם את דמי ההשתתפות העצמית של הרשות המקומיתו/או  מרכזבכל מקרה של אירוע בו יאלץ ה .8.14.7

 לרשות המקומיתהספק מתחייב להחזיר מיידית    -הפוליסה ו/או כל תשלום אחר אשר הספק חייב לשאת בו  

 .   םידאת הסכום שיידרש על  מרכזו/או ל

ו/או   הרשות המקומיתהפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות   .8.14.8

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו    מרכזו/או ל לרשות המקומית, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו  מרכזה

יהיה מנוע מלהעלות כלפיה כל טענה, כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא 

 כאמור. 

למען הסר ספק, היה והספק לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לאמור לעיל, כולם או חלקם,   .8.14.9

ראשי לערוך את הביטוחים, כולם או  מרכזחבות כלשהי בקשר לכך, יהא ה מרכזהרי, מבלי להטיל על ה

ת הפרמיות השוטפות ולנכות תשלומים אלה מכל תשלומי חלקם, תחתיו, לשלם את דמי הביטוח, לרבו

אין בסעיף זה כדי להכשיר את אי עריכת  .התמורה המגיעים לספק ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת

 הביטוחים כאמור על ידי הספק.

 הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.  .8.14.10

 תקופת ההסכם  .9

ובלבד שהספק יקיים את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה  30/08/2023  ועד ליום 1/9/2022הסכם זה יהא בתוקף החל מיום 

 (."תקופת ההסכם"לשביעות רצונו המלא של המרכז )להלן:  

ינה חודשים, אלא אם תמסור המזמ  12עם תום תקופת ההסכם, יוארך ההסכם באופן אוטומטי, כל פעם, לתקופה נוספת בת  

 ימים ממועד תום תוקפו. 30הודעה על סיום התקשרות עד 

 ביטול ההסכם .10

 ביטול ההסכם בהודעה מוקדמת  .10.1

יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  מרכזה .10.1.1

 (. "הודעה מוקדמת")חמישה עשר( יום מראש )להלן:  15מתן הודעה מוקדמת לספק בכתב 



 

הימים האמורים ולספק לא תהיינה   15הודעה מוקדמת, תבוא ההתקשרות לסיומה בתום תקופת  מרכזנתן ה .10.1.2

 ל תביעות ו/או טענות כספיות או אחרות, בגין סיום ההתקשרות, כאמור.כ

יובהר, אין באמור לעיל  כדי לגרוע מזכותו של הספק לקבל את התשלומים המגיעים לו, ככל וישנם תשלומים  .10.1.3

 כאלו, בגין השירותים שביצע בפועל בתקופה שקדמה למועד סיום ההתקשרות, כאמור.

 ביטול ההסכם באופן מידי .10.2

יהא רשאי, בנוסף לכל סעד העומד לרשותו על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא הסכם זה לקצו ללא  מרכזה .10.2.1

  צורך בהודעה מוקדמת, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: 

 ביקורת העלתה כי המזון המסופק אינו איכותי דיו ואינו עומד בדרישות הוראות הדין והסכם זה. .10.2.1.1

 כולם או חלקם, נאמן או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. מונה לנכסי הספק,  .10.2.1.2

הוטל עיקול זמני או קבוע ו/או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הספק, כולם או  .10.2.1.3

 יום ממועד ביצועם. 7חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

כי הספק הסתלק מביצוע ההסכם ו/או אינו מסוגל לבצעו כפי הנדרש   מרכזהוכח להנחת דעתו של ה .10.2.1.4

 וכפי שהוסכם בהסכם זה. 

במקרה של פשיטת רגל של המפעיל, או הפיכתו ללא כשיר  -במידה שהספק הינו אדם פרטי  .10.2.1.5

 משפטית. 

, מענק, דורון אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד הוכחות, להנחת דעתו, כי הספק או מרכזבידי ה .10.2.1.6

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו. 

התברר כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם הסכם זה אינה נכונה ו/או שהספק הסתיר  .10.2.1.7

 עמו. מרכזעובדות מהותיות שהיה בהן כדי להשפיע על התקשרותו של ה 

 ות שיש עימן קלון. הספק הורשע בפלילים בעביר .10.2.1.8

 הספק הפר הפרה יסודית.  .10.2.1.9

₪.    20,000פיצויים מוסכמים בסך    מרכזיובהר, במקרה של הפרת אחד מסעיפי ההפרה היסודית ישלם הספק ל .10.2.2

 כדי לשחרר את הספק מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. מרכזיובהר, אין בתשלום פיצויים מוסכמים אלו ל

עפ"י הסכם זה ו/או   מרכזכדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש ל  למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה .10.2.3

 עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה. 

כל נזק שיגרם לספק ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול על הספק, ולספק לא  .10.3

ו תביעה ביחס לביטול ההסכם, נזקים שנגרמו לו, החזר  ו/או מי מטעמו כל טענה, דרישה א מרכזתהא כלפי ה

 השקעתו, וכל פיצוי אחר.   

    העברת ההסכם ו/או העסקת ספקי משנה .11

הספק מצהיר בזאת כי הוא יודע שהוא אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר הסכם זה כולו או  .11.1

 מרכזובין שלא בתמורה לאחר/ים, אלא אם יקבל את הסכמת ה  חלקו או כל טובת הנאה או זכות על פיו, בין בתמורה

 לכך בכתב ומראש.   

מאמצעי השליטה בספק, בין אם ההעברה נעשתה בפעם אחת ובין אם נעשתה בחלקים הינה   25%יובהר, העברת מעל   .11.2

 לעיל.  11.1סעיף כהסבת הסכם כאמור בהסכם זה ולפיכך יחולו תנאי 



 

 מרכזלהעסקתו של ספק משנה אין כדי לשחרר את הספק מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי ה מרכזבהסכמת ה .11.3

 ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין ועל פי הסכם זה.  

לחוק החוזים   6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .11.4

 . 1970 -)תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א 

 ערבויות  .12

במעמד חתימת ההסכם את  מרכזלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, ימציא הספק ל .12.1

, אותה ' ו כנספח נוסח המצורף להסכם זה והמסומן בהתאם לסכום ולהערבות הבנקאית האוטונומית, שלו בלבד, 

 , לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה.לקול קוראהתחייב להוציא עם הגשת הצעתו 

לפי  - כולן או חלקן -או סיום התקופות המוארכות  יום לאחר תום תוקפו של הסכם זה,  90תוקף הערבות יהיה עד .12.2

רשאי לממשה   מרכזלעיל, יהיה ה  , כאמורמרכזבמקרה בו לא יאריך הספק את הערבות לפי דרישת ההמאוחר. יובהר,  

ולעכב תחת ידו את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע 

 על פיו.  מרכזל

   :תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, .12.3

כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם   עקב או בקשר עם  מרכזכל נזק או הפסד העלול להיגרם ל .12.3.1

     או על ידי מי מעובדיו./זה על ידי הספק ו

בקשר עם  או להתחייב בהם, או לשלם, עלול להוציא, מרכזכל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שה .12.3.2

     הסכם זה.

להתחייבויותיו של הספק בכל מקרה שהוא על פי  אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה  .12.3.3

     הסכם זה.

בחוק   6כהגדרתה  בסעיף סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, .12.3.4

 . 1970 -א "תשל ,)החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם

    כללי .13

חייה שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או ד .13.1

 למקרה אחר.  

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או ויתור על  .13.2

אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח 

 כמותנה בהסכם זה. 

היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם, מצג ו/או  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת .13.3

 הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי מי מהצדדים. 

כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו כל   .13.4

 תוקף.  

לא יחייב ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיו, אלא אם כן נעשו בכתב  מרכזולה מצד הארכה, ויתור, הימנעות מפע .13.5

 ימים ממועד קבלת הודעה על כך.  7כדין תוך  מרכזובמפורש בחתימת מורשי החתימה של ה

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.   .13.6

 



 

שעות מיום מסירתה כדבר דואר  72לת תוך כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקב .13.7

 רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על הכתובות  .13.8

 החדשות. 

 

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום : 

 

 

 

                                           ________________              __________________ 

 מרכזה                                                               הספק            

           

 

 

  



 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 

 נספח א' 
 
 
 

 מיפוי גיאוגרפי וטבלת צהרונים
  



 

 
 
 

  
מס' המוקדים  אומדן מנות יומי )יום לימודים סטנדרטי( 

קהילתי מרכז הב
אליהם תתבצע 
הפצה פרטנית 

של ארוחות 
 הצהריים

 מנות בגני ילדים מנות בבתי ספר

 פעוטון 

  סה"כ

1000 1400 

40 

2440  

 

 

  



 

 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 

 נספח ב'  
 

 

 

 טופס הצעת משתתף
 

  



 

 

 הצעת משתתף  טופס 

 

עיינתי ובדקתי את כל  מאשר בזה כי קראתי, _________ ת.ז/ח.פ  ________________________ מ,"אני הח

 וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם., וההסכם על נספחיהם לרבות תנאי המכרז ,מכרזהמסמכי 

  :צעתי כדלקמןהנני מציע ה

 אור הפריטית
מהמחיר המירבי לארוחת  ההנחהשיעור 

 צהריים מלאה

נה לפי הפרוט האמור מחיר מ

 ולתנאיובהתאם  במסמכי המכרז

 )לרבות חוזה ההתקשרות(.

 %_______  

 )במילים: ________ אחוז(

 

בכל מקרה של סתירה בין אחוז ההנחה הנקוב מספרית לבין אחוז ההנחה הנקוב מילולית, יילקח בחשבון  .1

 אחוז ההנחה הגבוה יותר.

 , הינו כדלקמן:התשלום המירבי לארוחת צהריים מלאה .2

a.  מנה רגילה, צמחוני, טבעוני( ₪ 11.50 –מחיר מירבי למנה סטנדרטית לגן ילדים( 

b.  מנה רגילה, צמחוני, טבעוני( ₪ 11.50 –מחיר מירבי למנה סטנדרטית לבית ספר( 

 פי דין.-למחיר יתווסף מע"מ על

 המנותסוגי כל על ההנחה תחול  .מחיר המירבי הנקוב לעיללפי שיקול דעתו, מה הנחהאחוז על המציע לתת  .3

 . לעיל 2המפורטים בסעיף 

 מציע אשר ימלא שיעור הנחה שלילי )יבקש תוספת על המחיר המירבי(, באזור כלשהו, תיפסל הצעתו. .4

 

  
   

 

 ח.פ/ ת"ז/ מס' שותפות  חתימת וחותמת המציע  שם המציע
 

 

 

 

 

 

 



 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים צהריים ארוחות אספקת ל

 
 
 

   'גנספח 
 
 
 

 הצהרת הספק
 

 
  



 

 הרת הספק צה
 

 תאריך:______                   בודכל

 ברמת השרון בע"מ מרכזים קהילתייםחברת 

 ("המזמין")להלן:  
 

 לדיםגני היו בתי הספר לצהרוניצהריים ארוחות אספקת ל – קול קוראון: דנה
 

הקול , בין הכלולים בתיק הקול קוראכל מסמכי  תהח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית א, אני
ובדתיים העתי ו/או ידועים לי כל הנתונים  קדבובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר ש  קורא

 זה כדלקמן:והמשפטיים הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב ב

צעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או הו הקול קוראנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי  בה .1
  ר.הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמו-ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

ארוחות אספקת תייחסים לביצוע קתי, לפני הגשת הצעתי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המדב .2
אשר יש או עשויה  זה ואת כל הגורמים קול קוראבהתאם לתנאי  ,קול קוראהמפורטים ב צהריים לצהרוניםה

טענות בעניין  ואלהיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות 
 זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.

הקול שבמסמכי עתי זו עונה על כל הדרישות צ, הקול קוראהנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .3
 .  הקול קוראתנאים שבמסמכי לוהנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם  קורא

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .4

לפסול את הצעתי ולחלט את הערבות   רשאיהמזמין  הא  יבמידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים,   .5
 ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה  אהקול קורהבנקאית ו/או לבטל את  

  .ו/או למזמין

ללא  הקול קוראלבטל המזמין במידה ויוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאי  .6
 ו/או למזמין.  כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לעירייה

 . הקול קוראסמכי ט במי, והכל בהתאם למפורנוו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשיעתי זצה .7

 יני לביניכם.  בני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב נה .8

  .הקול קוראפי תנאי -כנדרש עללהבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית  .9

מציא את הערבות , אקול קוראימים ממועד ההודעה על זכייתי ב 7ה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך יה .10
דעה על וימים ממועד הה 7וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  להסכם 12כאמור בסעיף הבנקאית 

 אשר יכריז על הצעתי כזוכה. המזמין, וזאת ביחס לקול קוראזכייתי ב

 קול קוראהבנקאית הנלווית להצעתי ב , אני מסכים כי הערבותיה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותייה .11
 כם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. ידתמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על 

הממשיים אף  ולתבוע את נזקי המזמיןאו במימושה כדי לפגוע בזכויות כאמור לעיל ידוע לי שאין במתן ערבות  .12
  .למזמיןגוע בכל זכות אחרת העומדת אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפ

מן והציוד ולי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המי שי .13
 וההסכם. הקול קורא, בהתאם להוראות הארוחות לצהרוניםאספקת להדרוש 

בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום  הניעתי זו הצה .14
חתימת הסכם בבשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ו

 ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים כלשהם. 



 

 הלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון.מנהוגש נגדי ו/או נגד מנהל מ אל .15

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום יצ ני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופיםנה .16
 לחוק הנ"ל.  2כך, בהתאם לסעיף , וביכולתי להמציא למזמין אישור בר תוקף על 1976 -חובות מס(, תשל"ו 

רשאי לפנות לממליצים ולקבל מידע על עובדי ועל רמת עבודתי  המזמין מצורפים בזאת מכתבי המלצה. .17
  .הקול קוראא ושבתחום נ ייוהצלחות

הקול נושאי  יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום    ואו מי שימונה על יד  המזמיןמסכים ש  יאנ .18
ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל דבר , קורא

  כאמור.ו/או המזמין הקשור ו/או הנובע מהמידע שימסרו לנציגי העירייה 

בחר  אשרהמזמיןעבור לצהרונים הארוחות אספקת ני מתחייב לבצע את נה קול קוראהצעתי זו תזכה ב םא .19
 ובהתאם לתנאי ההסכם ונספחיו. הקול קוראלתנאי  בהתאם, קול קוראבהצעתי כזוכה ב

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -עתי זו הוכנה והוגשה עלצני מצהיר ומתחייב כי הנה .20
שיהיה   ות האחרותיובההתחיי  ובהסכם וכן את  קול קוראארוחות צהריים לצהרונים כמפורט באספקת  לביצוע  

שיבחר בהצעתי כזוכה יתקשר עמי בהסכם ההתקשרות וכי  המזמין. ידוע לי כי קול קוראבעלי לבצע אם אזכה 
ביצוע  לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם עמי כנגד

ואמלא אחר כל ההתחייבויות שיחולו  הרלוונטילצהרונים עבור המרכז הקהילתי צהריים הארוחות אספקת 
 פי ההסכם ונספחיו. -עלי על
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  ת"ז  שם שמות מורשי החתימה:
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  חתימה: 
 
 

 חתום ולהתחייב בשם התאגיד. ל להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים  

 
  



 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל
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 הצהרת ניסיון
 

 
  



 

ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה
 

 __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:.   אני הח"מ 1

 (. "הספק", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  .2

 )במקרה של סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם / עוסק מורשה אינו חייב במילוי סעיף זה(.

ארוחות אספקת למרכזים הקהילתיים ל קול קוראלאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הספק לצורך הגשתה  .3

 (."הקול קורא")להלן:  צהריים לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ופעוטונים

 . הקול קוראהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח באספקת ארוחות לילדים כגון אלו נושא  .4

 

 על ידנו:שבוצעו  הקול קוראלהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לאספקת ארוחות נושא 

 
 
 

 ________________חתימה: __       

 

  

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .1

___________________________________ 
 כמות מנות יומית: ______________________
 התקופה בה ניתנו השירותים: ______________

 ______שם הגוף המזמין: ________________
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .2

___________________________________ 
 כמות מנות יומית: ______________________
 התקופה בה ניתנו השירותים: ______________

 המזמין: ______________________שם הגוף 
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .3

___________________________________ 
 כמות מנות יומית: ______________________

 ______________התקופה בה ניתנו השירותים: 
 שם הגוף המזמין: ______________________
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .4

___________________________________ 
 ______________________כמות מנות יומית: 

 התקופה בה ניתנו השירותים: ______________
 שם הגוף המזמין: ______________________
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .5

___________________________________ 
 ת מנות יומית: ______________________כמו

 התקופה בה ניתנו השירותים: ______________
 שם הגוף המזמין: ______________________
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________

 :שם הגוף לו ניתנו שירותי ההסעדה .6

___________________________________ 
 כמות מנות יומית: ______________________
 התקופה בה ניתנו השירותים: ______________
 שם הגוף המזמין: ______________________
 כתובת הגוף המזמין: ____________________
 טלפון הגוף המזמין: _____________________



 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 
 

   'הנספח 
 
 
 

נלווית להצעה  ערבות בנקאית אוטונומית
 הקול קוראלהבטחת מילוי תנאי 

 

 

 

  



 

 

 קול קוראלהבטחת קיום ההצעה ב  ערבות בנקאית אוטונומית 

 

 תאריך:________                    בוד כל

 ;מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ תחבר

 

 ערבות בנקאית מס'______________________הנדון : 

"( אנו המציע)להלן: "   ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1

הסכום )להלן: "(  ₪  אלף  חמישים)במילים:    ₪  00050,ם לתשלום כל סכום עד לסך של  ערבים בזה כלפיכ

שתדרשו מאת המציע בקשר עם  בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן, אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(

לצהרוני בתי הספר, גני ילדים  ארוחות צהרייםאספקת למרכזים הקהילתיים ל קול קוראבהשתתפותו 

  .לקול קורא( ולהבטחת התחייבויות המציע כלפיכם במסגרת הצעתו "הקול קורא")להלן:  ופעוטונים
 

המתפרסם על ידי הלשכה  יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, לעיל, 1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה כאשר המדד הבסיסי לצורך חישוב 

שהינו המדד הידוע  _____________אשר פורסם ביום  _____________,ההצמדה הינו מדד חודש 

 .המדד הבסיסי"(( )להלן: "___ נק' במתן ערבות זו )דהיינו,
 

 "המדד החדש"( :על פי כתב ערבות זה )להלן יפורסם לפני יום ביצוע התשלום,ש אם המדד האחרון,

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד  יהיה גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות)להלן: "הבסיסי והמדד החדש 
 

עה ימים לאחר שתגיע אלינו תוך שב אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3

מבלי  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 .ד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלעמו
 

שכל  או במספר דרישות, אתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מ .4

   ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .5
 

כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב . ____________זו תעמוד בתוקפה עד ליום ערבות  .6

  אותנו.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .7

          
 

 ,בכבוד רב
 

 _____________בנק          
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 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל
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  להבטחת ערבות בנקאית אוטונומית
 על פי הסכם זוכה  התחייבויותיו של ה

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 לקיום ההסכם ערבות בנקאית אוטונומית 

 

 תאריך:______             בודכל

 חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ;

 

 ערבות בנקאית מס'______________________הנדון : 
 

 

"( אנו המציע)להלן: "   ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .1

 5%ן יהיה סך השווה לשיעור של  א]הסכום שימולא כ  ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  

במכפלת מחיר המנה )כולל אשר המציע צפוי לספק למרכז, לפי קביעת המרכז, ממס' המנות השנתיות 

 בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן, אשר יהיה צמוד, ,הסכום הבסיסי"(")להלן:  מע"מ([

ארוחות צהריים אספקת  ל  למרכזים הקהילתיים  קול קוראשתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפותו ב

( ולהבטחת התחייבויות "הקול קורא"שפורסם על ידכם )להלן:    לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ופעוטונים

  .לקול קוראהמציע כלפיכם במסגרת הצעתו 
 

המתפרסם על ידי הלשכה  יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, לעיל, 1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .2

המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה כאשר המדד הבסיסי לצורך חישוב 

שהינו המדד הידוע  ביום _____________אשר פורסם  _____________,ההצמדה הינו מדד חודש 

 .המדד הבסיסי"(ק'( )להלן: "___ נ במתן ערבות זו )דהיינו,
 

 "המדד החדש"( :על פי כתב ערבות זה )להלן יפורסם לפני יום ביצוע התשלום,ש אם המדד האחרון,

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד  יהיה גבוה מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות)להלן: "הבסיסי והמדד החדש 
 

שבעה ימים לאחר שתגיע אלינו תוך  אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .3

מבלי  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 .ד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכםלעמו
 

שכל  או במספר דרישות, מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, אתם תהיו רשאים לדרוש .4

  ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
 

  ה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.כל דריש .30/11/2023יום עד לערבות זו תעמוד בתוקפה  .5
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 ,בכבוד רב                 
 

 _____________בנק          

  



 

 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 
 

   'זנספח 
 
 
 

 היעדר הרשעות תצהיר 
  



 

 
 
 

 תצהיר
 ( בעניין היעדר הרשעות)

 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן   _____________________________ *מ"אני הח

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

על ידי ממניות המציע ומנהלי המציע, לא הורשעו בעבר    50%  -המציע, בעלי המניות במציע המחזיקים למעלה מ .1

סוג של מתן שוחד מ  עבירהגין  לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט, בו/או    שפטבית מ

 .1991-עובדים זרים, התשנ"א ו/או בגין עבירה על חוק שיש עמה קלוןבגין עבירה  ו/או גניבה ו/או

 
 
 
 
 

_________________ 
 חתימה

 
 

 

 י תאגיד: "למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר  __________________________ מס' ________________המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות 

 ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה       

 

 

 

 

 

 

 התאגידיש לרשום שמו המלא של  –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *

 

  



 

 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל
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 תצהיר בענין עובדים זרים
  



 

 
 

 תצהיר

 )בעניין עובדים זרים( 

 

 

לא אעשה כן לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם  _____________________________ *מ"אני הח

 :מצהיר בזה בכתב כדלקמן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  אני או "בעל זיקה" .1

לא "( החוק)להלן: " 1976-ו"התשל שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשלום חובות מס, חשבונות,

דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( -הורשענו בפסק

 בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה. "( חוק עובדים זרים: ")להלן 1991 -א"התשנ

 לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה כמשמעותו לעיל, אלי, בעל זיקה""או  אני, .2

 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.  3 של 

 י הסעיפים המיותרים(/ג בחוק )מחק2אלי כמשמעותו בסעיף  אני או "בעל זיקה" .3

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, .א

 צהיר זה. הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך ת .ב

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד ההרשעה  הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, .ג

 האחרונה.

            
           
   _____________________             
 חתימה                   

 
 י תאגיד: "למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר  __________________________ מס' ________________המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד

את נכונות  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר

 ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה       

 

 

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *

  



 

 

 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 
 

   'טנספח 
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 אישור קיום ביטוחים

הספק  עללגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין,  מבלי .1
ההסכם )ולעניין ביטוח תקופת    כל, למשך  ן הספקלערוך ולקיים, על חשבו

את  ,שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם( 3חבות המוצר למשך 
כנספח   זה  להסכםבאישור עריכת הביטוח המצורף  המפורטים  הביטוחים  

  אישור "ו הספק" ביטוחי"והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן:  ט',
 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  לפי, עריכת הביטוח"

,  הספק  ידי על עובדים מועסקים ולא ככל כי מוסכם -חבות מעבידים .א
 אישור מתוך" מעבידים חבות" ביטוח סעיף למחוק יהיה ניתן

 . הביטוח

  בכל   יבוטל"  רבתי  רשלנות"  חריג  כי  לוודא  הספק  על  -הפוליסות  נוסחי .ב
 (. הדין  פי  על  המבטחים  מזכויות  לגרוע  כדי   באמור  אין)  הספק  ביטוחי

להמציא לידי המזמין, לפני   הספק  עלצורך בכל דרישה מצד המזמין,    ללא .2
או לכל תשלום על  התקשרות מוקדם לוכתנאי מתן השירותים תחילת 

 חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח 
ידי ל להמציאהספק על בתום תקופת הביטוח,  מידהספק. כמו כן, 

בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק   ,אישור עריכת ביטוח מעודכןהמזמין 
ו/או   נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף  ביטוחלתקופת  

 . לעיל 1לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 
, כי מי מביטוחי הספק עומד  למזמיןבכל פעם שמבטח הספק יודיע 

להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור 
א  עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמצי

אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח 
 כאמור.

כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם  מובהר .3
לגרוע מכל  , שאין בה כדי המוטלת על הספק ,בבחינת דרישה מזערית

ואין בה כדי לשחרר ו/או על פי כל דין, לפי ההסכם הספק התחייבות של 
לא תהיה  ספק  ול  ק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין,את הספ

 לגבולות בכל הקשור  ,המזמיןאו מי מטעם  המזמיןכל טענה כלפי 
 האחריות כאמור.

 ,הביטוחעריכת לבדוק את אישור  תהא הזכות, אך לא החובה, למזמין .4
, תיקון ,לבצע כל שינוי ועל הספקכאמור לעיל, הספק שיומצא על ידי 

את ביטוחי הספק  על מנת להתאים  ושיידרשהתאמה או הרחבה, 
 .הספק על פי הסכם זה להתחייבויות

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  המזמיןזכויות מוצהר ומוסכם כי  .5
כל חובה  המזמיןמי מטעם על או  המזמיןאינן מטילות על  ,כמפורט לעיל

, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי ביטוחי הספקכל אחריות שהיא לגבי  או  
על פי  הספק המוטלת על  ,העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא

שינויים כמפורט  עריכת דרשהנוזאת בין אם  או על פי כל דין,זה  הסכם
 . ובין אם לאואישור עריכת הביטוח  בדק נובין אם לאו, בין אם לעיל 

אובדן    לכלמאחריות    המזמיןואת הבאים מטעם    המזמיןאת    פוטר  הספק .6
המובא על ידי הספק או  )לרבות כלי רכב(, לרכוש או ציוד כלשהו או נזק 

ולא המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים מי מטעם הספק לחצרי 
בגין אובדן נזכרים לעיל הדרישה או תביעה כלפי  ,כל טענה ספקתהיה ל

, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק כאמורו/או נזק 
 בזדון.

, בעצמו או באמצעות  את הביטוחים הבאים לערוך הספקבנוסף, על  .7
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב  : ביטוח חובה כנדרש עלהבאים מטעמו

השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש 
 . ביטוח "מקיף" לכלי הרכב ,₪ בגין נזק אחד 400,000 בכלי רכב עד לסך

)למעט  שלא לערוך את ביטוחי הרכוש הזכות, ספק לעל אף האמור לעיל, 
המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך (  ביטוח אחריות צד שלישי

האמורים  יםהביטוחכו כאילו נער ,יחוללעיל  6סעיף הפטור המפורט ב
   ם.במלוא



 

ייכלל סעיף בדבר שייערך על ידי הספק,  כל ביטוח רכוש נוסף או משלים  ב .8
וכלפי הבאים מטעם   המזמיןויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי 

על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם  ויתורוה ;המזמין
 לנזק בזדון.  

הסבת ההסכם,  לענייןלגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  מבלי .9
משנה מטעם   ניקבלעל ידי  ינתנוי םאו חלק מההשירותים בו ובמקרה 

נאותות המשנה פוליסות ביטוח  קבלניהספק לדאוג כי בידי על הספק, 
 . בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם

ביחס  המזמיןאחריות כלפי מוטלת ההספק  על כי  ,מובהר בזאת
להינתן על  שירותים שניתנו או אמורים היו לרבות , שירותים במלואםל

 .משנה  ידי קבלני

 נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.  .10
על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה 

ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק   10הפרה יסודית, אלא אם חלפו  
 בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 אישור קיום ביטוחים
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים  המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו 
 תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
חברת מרכזים 

קהילתיים 
 ברמה"ש

 נדל"ן☐  שם

 שירותים ☒

אספקת ☒
 מוצרים

אספקת אחר: ☒
ארוחות לילדים 
בצהרונים, בתי 
 ספר ובקייטנות

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.
510796535 

  ת.ז./ח.פ.

ארלוזרוב  מען: 
 רמה"ש 20

 :  מען
 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר 
הפוליס

 ה

נוסח 
ומהדור

 ת
הפוליס

 ה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  תאריך סיום
 ביטוח

 כיסויים
 בתוקף נוספים
  חריגים וביטול

 כיסוי  קוד לציין יש
   ד'  לנספח בהתאם

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

      ₪ 309 
328 

       
       
       

 302 ₪  6,000,000     צד ג'
307 
315 
321 
328 
329   

 319 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
328 

 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר
304 
328 
 ( חודשים  12)  332

 

        אחריות מקצועית

        אחר

 : *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 מזון/שירותי הסעדה/בתי אוכל  – 041

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 חתימת האישור

 המבטח:



 

 

 למרכזים הקהילתיים   קול קורא

 ופעוטונים  לצהרוני בתי הספר, גני ילדים ארוחות צהריים אספקת ל

 
 
 

   'ינספח 
 
 
 

  התחייבות למניעת העסקת עברייני מיןכתב 
 
 
 
 
 

  



 

 

 כתב התחייבות  

 

______________, ___מס' __________ מרחובת"ז נושא  ,__________ אני הח"מ

)להלן: "המרכז"(,   ]ימולא עבור כל מרכז קהילתי אשר יבחר במציע כזוכה[  מתחייב בזאת כלפי

  כדלקמן:

 

צהריים חמות הארוחות אספקת בביצוע  במישרין או בעקיפין,להעסיק עובד/ת בין לא  .1

הוגש נגדו כתב אישום לבית ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבראשר  המרכז לצהרוני

 . משפט, בגין עבירה שיש עמה קלון

  

חמות צהריים הארוחות אספקת בביצוע במישרין או בעקיפין, להעסיק עובד/ת בין לא  .2

הוגש נגדו כתב אישום לבית ו/או על ידי בית משפט  הורשע בעבראשר  המרכז לצהרוני

 מין.  תעבירביצוע משפט, בגין 

  

עבור כל עובד אשר יועסק על ידי    להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל  .3

עפ"י הוראות החוק למניעת העסקה    המרכז   ארוחות הצהריים חמות לצהרוני אספקת  בביצוע  

 . 2001  - , התשס"א במוסדות מסוימים של עברייני מין  

  

לא להעסיק תושבי אזורי יהודה ושומרון, שאינם אזרחי מדינת ישראל, אשר אינם  .4

מצוידים באישורי כניסה לישראל מטעם שלטונות צה"ל ו/או המנהל האזרחי וכן ברישיון 

  עבודה בישראל. 

  

צהריים חמות הארוחות  אספקת  את רשימת העובדים מטעם הספק בביצוע  למסור למזמין   .5

טרם תחילת עבודתם לצורך אישורם. מובהר בזאת, למען הסר ספק כי  המרכז לצהרוני

 עובד אשר לא אושר על ידי המזמין לא יהא רשאי לעבוד בתחומי הצהרונים.

 

 יסודית של ההסכםיחשב הדבר כהפרת  -או חלק ממנה  -בכל מקרה שאפר התחייבותי זו  .6

מכך, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אהיה חייב לפצותכם בגין כל נזק שיגרם לכם כתוצאה ו

 ו/או תרופה אחרת שיש לכם עפ"י כל חוק ו/או דין

 

 

 

__________      _________________ 

 חתימה            תאריך 
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